
Městský úřad Strakonice
Odbor životního prostředí 

Obec Litochovice
Neuslužice 16
387 01 Volyně

Číslo jednací:                              Vyřizuje/tel.: Datum:              
MUST/039811/2017/ŽP/Hod Ing. Hodoušek/383 700 271 25. srpna 2017
SZ MUST/031477/2017/3
G-2342
Vypraveno dne:

Vodovod Litochovice

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

R O Z H O D N U T Í
o povolení vodního díla

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle § 106 
zákona č.  254/2001 Sb.,  o vodách a o změně některých zákonů (vodní  zákon),  v platném znění,  
a speciální stavební úřad dle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební  zákon),  v platném  znění,  a  jako  místně  příslušný  vodoprávní  úřad  dle  ustanovení  §  11 
zákona  č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

povoluje

Obci Litochovice, Neuslužice 16, 387 01 Volyně, IČ 00667668,

dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném  
znění, a dle § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  
v platném znění, stavbu vodního díla „Vodovod Litochovice“, obec Litochovice, okres Strakonice, kraj 
Jihočeský,  č.  h.  p.  1-08-03-043,  1-08-03-045,  hydrogeologický  rajon  6310,  za  účelem  zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou.

Umístění  stavby  bude  odpovídat  územnímu  rozhodnutí,  MěÚ  Volyně,  odbor  stavební  úřad  a  ŽP,  č.  j.  
MěÚV/1570/2017 ze dne 24. 4. 2017.
 
Popis stavby - vodního díla:

Projektová dokumentace řeší výstavbu nových vodovodních řadů v obci Litochovice a vodovodních 
přípojek ke všem budovám a RD. Stavba dále zahrnuje napojení obce Neuslužice na vodovod obce 
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Litochovice spočívající  ve vybudování  automatické tlakové stanice,  do které bude přiveden přítok 
z vodojemu. Voda z ATS bude dopravována novým vodovodním řadem do obce Neuslužice.

Vodovodní  řady  budou  vedeny  v souběhu  s navrženou  a  již  povolenou  splaškovou  kanalizací 
v komunikacích a zpevněných plochách. Propojení mezi obcemi Litochovice a Neuslužice je navrženo 
v zemědělských pozemcích.

Stavba je členěna na stavební objekty: SO 01 – Vodovodní řady
SO 02 – Automatická tlaková stanice
SO 03 – Vodovodní přípojky 

SO 01 – Vodovodní řady
Nové vodovodní řady jsou navrženy z lPE 110/10 mm a lPE 90/8,2 mm, SDR 11 – PN16 o celkové 
délce 2500,49 m.

Na  všech  odbočeních  řadů  budou  osazena  šoupata  pro  uzavření  jednotlivých  řadů.  V trase 
vodovodních  řadů  budou  osazeny  podzemní  hydranty,  které  budou  sloužit  k odvzdušnění  nebo 
odkalení  potrubí.  Jedná  se  o  17  ks  hydrantů  DN 80.  V uzlových  bodech  budou  použita  šoupata 
s prodlouženou životností.

Projektované kapacity: vodovodní řady lPE 90/8,2 mm – dl. 1228,5 m
vodovodní řady lPE 110/10 mm – dl. 1271,99 m

Řad A……………………….lPE 110/10 mm……………………dl. 544,68 m
lPE 90/8,2 mm…………….........  dl. 171,20 m
celkem…………………….............dl. 715,88 m

Řad A1……………..........lPE 90/8,2 mm……………......... dl. 53,49 m
Řad A2……………..........lPE 90/8,2 mm……………......... dl. 92,30 m
Řad A3……………..........lPE 90/8,2 mm……………......... dl. 44,90 m
Řad A4……………..........lPE 90/8,2 mm……………......... dl. 63,06 m
Řad A5……………..........lPE 90/8,2 mm……………......... dl. 324,74 m
Řad A5-1…………......... lPE 90/8,2 mm……………......... dl. 20,93 m
Řad A6……………..........lPE 90/8,2 mm……………......... dl. 82,46 m
Řad A6-1…………......... lPE 90/8,2 mm……………......... dl. 51,57 m
Řad A7……………..........lPE 90/8,2 mm……………......... dl. 61,12 m

Řad B……………………….lPE 110/10 mm……………………dl. 727,31 m
Řad B1……………..........lPE 90/8,2 mm……………......... dl. 163,22 m
Řad B2……………..........lPE 90/8,2 mm……………......... dl. 72,10 m
Řad B2-1………….........  lPE 90/8,2 mm…………….........  dl. 27,41 m
Vodovodní řady celkem………………………………..……. dl. 2500,49 m

V místě  křížení  vodovodního řadu B se stávajícími  rigoly nad ATS stanicí  bude vodovodní  potrubí  
obetonované.
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SO 02 – Automatická tlaková stanice
Automatická tlaková stanice se skládá ze tří horizontálních čerpadel se společným sacím a výtlačným 
potrubím. Sací potrubí je vybaveno uzavíracím kulovým ventilem s integrovanou zpětnou klapkou. 
Čerpadla jsou osazena frekvenčním měničem pro zajištění  plynulé dodávky vody  při  konstantním 
tlaku  a  k ochraně  motorů  a  celého  systému.  Součástí  stanice  jsou  také  tři  membránové  tlakové 
nádoby (3 x 24 l),  které jsou bezúdržbové,  vybavené pevně vlisovanou membránou a nerezovým 
závitovým připojením.

Technologie je umístěna v prefabrikovaném betonovém objektu se zateplením.

Parametry ATS: max. Q = 35 l/min, max. výtlačná výška 85 m

SO 03 – Vodovodní přípojky 
V rámci výstavby vodovodních řadů bude provedeno 62 ks vodovodních přípojek.

Vodovodní přípojky nejsou předmětem vodoprávního řízení.

Stavbou dotčené pozemky:
 p.  č.  446,  437/14,  437/1,  502/20,  39,  786/1,  757/4,  764,  757/12,  1,  77/1,  77/2,  75/20,  75/1,  

788/3, 788/6, 788/2, 757/5, st. 1/5, 373/4, 780/5, 758, 438, 447, 502/13, 502/12, 456, 455, 454,  
436/3, v k. ú. Litochovice u Volyně

 p. č. 434, 435/4, 441, 443, 608/4, 608/1, 607/4, 612 a 608/5 v k. ú. Neuslužice

Přímé určení polohy (souřadnice X, Y):
Litochovice: 1140453, 791552
Neuslužice: 1139660, 791473
ATS: 1140074, 791483 

Pro povolení se stanovují tyto podmínky a povinnosti:

1) Stavba  bude  provedena  dle  předložené  projektové  dokumentace  schválené  a  ověřené  ve 
vodoprávním řízení, vypracované Ing. Janou Máchovou, Vodohospodářská projekce, A. Tragera 46, 
370  10  České  Budějovice,  autorizovaný  inženýr  pro  vodohospodářské  stavby,  ČKAIT  –  0101441. 
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2) Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Stavba 
bude dokončena v termínu do 31. 12. 2018.
3) Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení stavby a tras vedení všech sítí technického vybavení 
od jejich správců včetně všech domovních přípojek.
4) Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při realizaci zabezpečí odborné 
vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud není stavebním zákonem stanoveno jinak. Dále je 
povinen  zabezpečit,  aby  práce  na  stavbě,  k jejichž  provádění  je  předepsáno  zvláštní  oprávnění, 
vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Při provádění stavby je nutno dodržovat 
předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu zdraví na staveništi.
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5) Před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště na viditelném místě umístěn štítek "Stavba 
povolena", který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn 
proti povětrnostním vlivům a musí být ponechán na svém místě až do kolaudace stavby.
6) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu 
zdraví na staveništi. Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
7) Pracovníci provádějící stavbu musí být upozorněni, aby dbali při pracích v blízkosti sítí technického 
vybavení  (parovody,  telekomunikační  kabely,  elektrokabely,  plynovodní  potrubí  apod.)  největší 
opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m u telekomunikačních sítí  
a 1 m u ostatních sítí po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních 
prostředků (hloubících strojů, sbíječek ap.).
8) Obnažené sítě technického vybavení musí být vhodně zabezpečeny (podložením, vyvěšením), aby 
nedošlo k jejich poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označeny výstražnými tabulkami. 
Toto bude provedeno podle pokynů správců jednotlivých sítí. 
9)  Při  křížení  nebo  souběhu  ostatních  sítí  technického  vybavení  je  třeba  dodržovat  odstupové 
vzdálenosti  vyplývající  z  ČSN  73  6005  "Prostorové  uspořádání  síti  technického  vybavení".  
V prováděcím projektu bude uveden způsob zajištění a ochrany majetku ostatních sítí technického 
vybavení. Vlastní výkopové práce je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050 "Zemní práce".
10) Budou dodrženy podmínky vyjádření a stanoviska:

 KHS Jčk, č. j. KHSJC 21806/2017/HOK PT-ST ze dne 20. 7. 2017,

 MěÚ Strakonice, odbor ŽP, č. j. MUST/024623/2016/ŽP/Chm ze dne 25. 5. 2016,

 MěÚ Strakonice, odbor dopravy, č. j. MUST/024587/2016/OD/hev ze dne 17. 5. 2016,

 MěÚ Strakonice, odbor – stavební úřad, památková péče, č. j. MUST/004393/2017/SÚ/ryc ze dne 
25. 1. 2017,

 Muzeum středního Pootaví Strakonice, č. j. MSP-0295/2016 ze dne 23. 5. 2016,

 Povodí Vltavy, s. p., č. j. 26754/2016-142 ze dne 9. 6. 2016,

 SÚS Jčk, č. j. SÚS JčK 21146/2016 ze dne 3. 1. 2017,

 E.ON Servisní, s.r.o., č. j. M18391-16188997 ze dne 21. 6. 2017,

 E.ON ČR, s.r.o., č. j. P15964-16191526 ze dne 4. 7. 2017,

 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č. j. 610607/16 ze dne 13. 5. 2018,
Kopie  uvedených  vyjádření  a  stanovisek  včetně  souhlasu  jsou  nedílnou  součástí  projektové 
dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
11) Veškerý  nevyužitelný  odpad  musí  být  zneškodněn  podle  platných  předpisů  v  odpadovém 
hospodářství (zákon č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů), a to pouze 
v prostorech k tomu určených.
12) Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu (§ 122 stavebního 
zákona).  Po  ukončení  prací  požádá  stavebník  vodoprávní  úřad  o  vydání  kolaudačního  souhlasu.  
K této žádosti doloží  doklady dle vyhlášky č. 63/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení  
stavebního zákona. 
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Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Litochovice, Neuslužice 16, 387 01 Volyně, IČ 00667668

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí, obdržel žádost Obce Litochovice, Neuslužice 16,  
387 01 Volyně, IČ 00667668, v zastoupení pana Zdeňka Pavelce, Vyšný 105, 381 01 Český Krumlov,  
o povolení stavby vodního díla  „Vodovod Litochovice“  na uvedených pozemcích v k. ú. Litochovice  
u Volyně a Neuslužice, za účelem zajištění zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Oznámení o zahájení řízení č. j. MUST/031477/2017/ŽP/Hod ze dne 20. 7. 2017, bylo zasláno všem 
účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Vzhledem k tomu, že byly stavebnímu úřadu 
známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, 
bylo dle § 112 stavebního zákona upuštěno od ústního jednání.
Byla uplatněna zásada koncentrace řízení, kdy mohli účastníci řízení a dotčené orgány státní správy 
uplatnit  případné námitky nebo připomínky do 10 dnů po obdržení  výše  uvedeného oznámení.  
V průběhu řízení nebyla uplatněna žádná připomínka.
Správní  poplatek  ve  výši  3.000  Kč  (v.  s.  7021362743)  byl  zaplacen  dne  27.  7.  2017.  
Po provedeném řízení  a na základě předložených dokladů bylo zjištěno,  že uvedenou  stavbu lze,  
dle § 15 vodního zákona a dle § 115 stavebního zákona povolit. 
Při  splnění  výše  uvedených podmínek  nebude stavba  v  rozporu  s  vodohospodářskými  ani  jinými 
právem chráněnými zájmy, a proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

P o u č e n í   ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat dle ustanovení  § 83, odst.  1 správního řádu  
č.  500/2004  Sb.,  odvolání,  ve  kterém  se  uvede,  v  jakém  rozsahu  se  rozhodnutí  napadá  a  dále 
namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, 
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným  
u odboru životního prostředí Městského úřadu Strakonice.
Odvolání  se dle ust.  § 80 odst.  2 správního řádu podává 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 Strakonice. 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. Jaroslav Brůžek

vedoucí odboru životního prostředí
v. r.

Příloha: projektová dokumentace + štítek „Stavba povolena“ - po nabytí právní moci
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Rozdělovník:
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu)

 Adresát prostřednictvím Zdeňka Pavelce, Vyšný 105, 381 01 Český Krumlov + příloha (PD)

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu) – doručení veřejnou vyhláškou
Vlastníci dotčených pozemků a staveb:
 Anna Hanakovičová, Slámová 507, 383 01 Prachatice
 Jiří Šefránek, Litochovice 32, 387 01 Litochovice
 Jitka Šefránková, Litochovice 32, 387 01 Litochovice
 Jana Hejlíková, Husova 322, 387 01 Volyně
 František Podlešák, Podskalí 424, Dražejov, 386 01 Strakonice
 Marie Podlešáková, Podskalí 424, Dražejov, 386 01 Strakonice
 Václav Šťoural, Litochovice 15, 387 01 Litochovice
 František Myslík, Litochovice 29, 387 01 Litochovice
 Jaroslav Božka, Litochovice 38, 387 01 Litochovice
 Dagmar Filousová, Litochovice 2, 387 01 Litochovice
 Jana Matějková, Litochovice 36, 387 01 Litochovice
 Antonín Homolka, Zdíkovec 24, 384 73 Zdíkov
 Miroslav Bestrejka, Mánesova 1212, 386 01 Strakonice
 Jindřich Čužna, Litochovice 14, 387 01 Litochovice
 Anna Čužnová, Litochovice 14, 387 01 Litochovice
 Libor Jungvirt, Čelina 24, 262 03 Borotice
 Ing. Luboš Peterka, Sokolská 270, 387 31 Radomyšl
 Pavel Sládek, Heydukova 1097, 386 01 Strakonice
 Obec Litochovice, Neuslužice 16, 387 01 Volyně
 Zemědělské obchodní družstvo Předslavice, Předslavice 2, 387 01 Předslavice – DS
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice – DS
 Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 – DS

Vlastníci sousedních pozemků a staveb:
 p. č. 502/17, 441/11, 441/10, 441/8, st. 29, 441/7, 442/1, 441/3, 442/2, 37/2, st. 25/2, 42/1, st. 25/1, 49/2, 52/5,  

52/6, 52/3, 33/1, st. 18, 800, st. 19/1, 52/4, 757/6, st. 17, 31, st. 15/2, 757/10, 757/1, 791, st. 13, 757/11, st. 12, st. 51,  
170/61, st. 6/1, 75/21, 382/2, st. 39, 41/7, 41/6, 41/9, 41/1, 381/2, 381/4, 793, 788/7, 788/4, 42/2, 33/2, st. 30, st. 31,  
769/3, 29, 757/14, st. 35, st. 1/2, 789, st. 1/4, 59/1, 59/3, st. 2, 757/7, 70, 780/1, 75/33, 75/24, 780/7, st. 5, 780/8, 66,  
780/17, st. 4, 67/1, 270/9, 271/2, st. 34, st. 33, 273, 373/15, 373/26, 780/10, 780/141, 780/142, 780/15, 780/144,  
780/16, 61, st. 3, 19, 18/1, 18/2, st. 11, 757/13, st. 32, 11/1, st. 10, 12, 15, st. 9, st. 8, st. 7, 448/3, 448/2, 448/1 a  
502/22 v k. ú. Litochovice u Volyně

 p. č. 442, 440, 451, 452, 453, 466, 457, st. 17, st. 22, st. 21, 454/3, 578/1, st. 23, 575/2, 459/1, 459/2, st. 16, 458,  
465/3, 465/4, 465/6, 465/2, 617, 607/3, 439/1, 610, st. 7, 425/2, 608/3, 425/1, st. 1, 607/1, 436, st. 6 a 607/2 v  k. ú. 
Neuslužice

 Muzeum středního Pootaví Strakonice, Zámek 1, 386 01 Strakonice – DS
 Povodí Vltavy, s. p., Litvínovická 5, 371 21 České Budějovice – DS
 E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – DS
 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – DS

Dotčené orgány státní správy

 Krajská hygienická stanice Jčk, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice – DS
 Hasičský záchranný sbor Jčk, územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01 Strakonice – DS
 MěÚ Volyně, odbor stavební úřad a ŽP, Nám. Svobody 41, 387 01 Volyně – DS
 MěÚ Strakonice, odbor – stavební úřad, památková péče, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice
 MěÚ Strakonice, odbor dopravy, Velké nám. 2, 386 21 Strakonice
 MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice – vlastní + PD
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Ostatní

 MěÚ Strakonice, Velké nám. 2, 386 01 Strakonice (dálkový přístup, na úřední desku)
 Obecní úřad Litochovice, Neuslužice 16, 387 01 Volyně (1 x na úřední desku)

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Strakonice 
a  Obecního  úřadu  Litochovice.  Rozhodnutí  bude  po  stejnou  dobu  zveřejněno  způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.

Za  den  vyvěšení  se  považuje  den  vyvěšení  na  úřední  desce  správního  orgánu,  který  písemnost 
doručuje.  Patnáctým  dnem  po  vyvěšení  se  považuje  písemnost  za  doručenou,  byla-li  splněna  
i podmínka zveřejnění umožňující i dálkový přístup.

Úřední deska:

Vyvěšeno dne: ................................     Sejmuto dne: ...................................

                                                …………….……......................................………………………........
razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: ................................     Sejmuto dne: ...................................

                 ……………………...................………………….................…………
            razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení
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