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Odbor životního prostředí 
Velké náměstí 114/3 

pracoviště Budovcova 207/6 
397 19 PÍSEK 

 

 

ROZHODNUTÍ 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
Městský úřad Písek, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy dle § 7 
odst. 2) a § 61 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, místně příslušný správní orgán podle 
ustanovení § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle 
ustanovení § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
a speciální stavební úřad dle § 15 odst. 1 písm. d) a 94j odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a § 15 odst. 5 vodního zákona, 
všechny ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti ze dne 03.03.2020 a výsledku 
vodoprávního řízení vydává žadateli – účastníku řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) 
správního řádu:  
 

Název subjektu:  obec Paseky 
IČO:    00512010 
Sídlo:    398 11 Paseky 17 
CZ-NACE:   84110 Všeobecné činnosti veřejné správy 
 

I. povolení k nakládání s podzemními vodami 
podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona, a to k jejich odběru z vrtané studny na 
pozemku p. č. 623/1 v k.ú. Paseky u Písku v tomto rozsahu: 
 

v množství 
prům. l.s-1 max. l.s-1 max. m3 za měsíc max. tis. m3 za rok 

0,3 0,6 1600 9,9 
 

Údaje o nakládání s vodami 
č.h.p. 1-08-03-0890-0-00 

HG rajon 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy 
útvar podzemních vod 63201 Krystalinikum v povodí Stř. Vltavy – jižní část 
útvar povrchových vod HVL_1400 Blanice od toku Radomilický potok po ústí do 

Č. j.: MUPI/2020/24954/ZH     Sp. zn.: ZP01/2020/10145 /4 V Písku dne 02.07.2020 

 
Vyřizuje: Zdeněk Havrda, DiS.  / tel: 382 330 660 
 

 

PID 
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toku Otava 
kraj - obec Jihočeský – Paseky [562254]  

orientační umístění dle 
souřadnic X;Y 

1134298; 767067 

účel nakládání s podzemními 
vodami 

odběr podzemních vod pro zásobování obyvatel obce 
Paseky prostřednictvím vodovodu pro veřejnou potřebu ve 

smyslu zákona č. 274/2001 Sb. 
 
Povolení k odběru podzemních vod se vydává bez ohledu na jejich jakost do 
31.12.2039. 
 
Povolení k odběru podzemních vod se v souladu s ust. § 9 a 10 vodního zákona 
vydává za těchto podmínek:  
1) Oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami zajistí v souladu s vyhl. MZe č. 

20/2002 Sb., měření množství vod, se kterými nakládá.  
Množství odebraných podzemních vod bude měřeno celoročně provozuschopným 
měřidlem, které bude zajištěno proti odcizení a ovlivnění neoprávněnou manipulací, 
umožňujícím odečet nebo výpočet odebraného množství a splňujícím podmínky zákona 
č. 505/1990 Sb. 

2) Odečet množství odebíraných vod bude prováděn vždy jedenkrát za 30 dnů. 
3) Výsledky měření množství odebíraných vod bude oprávněný v souladu s vyhl. č. 

20/2002 Sb., předávat správci povodí – Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 
24 Praha 5, a to vždy k 31. lednu následujícího roku. Tato povinnost bude splněna 
pouze předáním výsledků měření v elektronické formě prostřednictvím „Integrovaného 
systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) viz ww.ispop.cz“ v souladu s ust. § 126 
odst. 6 vodního zákona. 

4) Odběr podzemních vod v množství nad 500 m3/měsíc nebo 6000 m3/rok podléhá 
zpoplatnění podle ustanovení § 88 vodního zákona. Ohlašovací povinnost s tím spojená 
bude rovněž splněna pouze předáním hlášení v elektronické formě prostřednictvím 
„Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) viz ww.ispop.cz“. 

 
Účastníci řízení o povolení k odběru podzemních vod (dle ust. § 115 vodního zákona): 

 obec Paseky 
 

II. společné územní a stavební povolení 
podle § 94j a 94p stavebního zákona a § 15 odst. 6 vodního zákona, a to k provedení 
vodního díla, tj. stavby „Zdrojové posílení vodovodu v obci Paseky“. Stavba je rozdělena 
na tyto stavební objekty: 
 

SO 01 Vodovodní výtlak 
Objekt obsahuje trubní vedení výtlačného řadu z trub PE 100 RC řady SDR 11 o profilu 90 x 
8,2 mm v délce 909 m, a to od napojení na vystrojení vrtu PA-1 po napojení na stávající 
výtlak do ÚV v křižovatce místních komunikací obce Paseky. Pro odkalení a odvzdušnění 
potrubí budou osazeny 3 podzemní hydranty a 1 automatický vzdušník. 
 
SO 02 Vrt 
Jedná se o finální vystrojení stávajícího průzkumného vrtu PA-1 na pozemku p.č. 623/1 
v k.ú. Paseky u Písku. Vrt byl proveden o hloubce 50 m s vystrojením zárubnicemi z PE o 
průměru 225 mm. Do vrtu bude osazeno ponorné čerpadlo, které bude čerpat surovou vodu 
do stávající ÚV Paseky. Zhlaví vrtu je uloženo v armaturní komoře, která je provedena jako 
podzemní prefabrikovaná vodotěsná jímka ze skruží DN 1500 mm s monolitickým dnem 
z vodostavebního ŽB s výstupem nad terén. Nad armaturní komorou bude terén upraven do 
tvaru mohyly. Součástí vrtu je oplocení z drátěného pletiva o čtvercovém půdorysu s délkou 
strany cca 7,4 m a vstupní jednokřídlou brankou 1100 x 2000 mm.  
 
PS 01 Vrt – vystrojení, strojní část 
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PS 02 - část elektro 
 napájecí kabel o délce 590 m 
 ovládací kabel o délce 1360 m 

 
Stavba se nachází v k.ú. Paseky u Písku. Vrt leží mimo zastavěné území – cca 600 m jižně 
od obce Paseky na pozemku p.č. 623/1. Vodovodní výtlak je situován převážně v extravilánu 
(plochy luk podél místní komunikace Paseky - Nuzov) a na východním okraji obce. Výtlak 
kříží komunikaci II/159, Pasecký potok a bezejmenný vodní tok a je veden od napojení na 
vystrojení vrtu PA-1 po napojení na stávající výtlak do ÚV v křižovatce místních komunikací 
obce Paseky na hranici pozemků p.č. 1474 a 1475/1. Napájecí a ovládací kabel budou 
uloženy od vrtu souběžně s vodovodním výtlakem k el. pilíři na pozemku p.č. 327/2. Dále 
vede souběžně s výtlakem již jen ovládací kabel, který po ukončení vodovodního výtlaku 
v křižovatce místních komunikací pokračuje až do stávající ÚV Paseky na pozemku p.č. 162 
st.  
 
Stavba bude provedena na pozemcích p.č.: 623/1, 623/3, 623/4, 622/6, 1482/2, 622/11, 
622/12, 327/1, 327/2, 327/3, 341/5, 1467/1, 325/3, 1475/1, 301/2, 301/7, 1474, 1481/1, 
1087/1, 1469, 1087/2, 162 st. v k.ú. Paseky u Písku. 
 
Poloha stavby vodovodu je orientačně definována počátečními a koncovými souřadnicemi 
trasy X;Y dle JTSK: 1134298; 767067 (vrtaná studna) a 1133250; 767214 (konec trasy 
vodovodu v ÚV Paseky). 
 
Účel stavby: zdroj podzemních vod a vodovod pro veřejnou potřebu ve smyslu platného 
znění zákona č. 274/2001 Sb. pro zásobování obyvatel obce Paseky. 
 
Společné územní a stavební povolení se vydává za splnění následujících podmínek 
podle §94p stavebního zákona: 
 

1. Stavba bude umístěna a provedena podle ověřené projektové dokumentace, 
vypracované v říjnu 2019 Ing. Ing. Vlastimilem Hrubým – autorizovaným inženýrem pro 
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0101533). 

2. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních 
děl, zejména dle platných znění zák.č. 274/2001 Sb., vyhl.č. 428/2001 Sb. a dále vyhl. č. 
590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. 

3. Stavebník odpovídá za to, že veškeré kabely a podzemní i nadzemní vedení nebudou 
výstavbou narušeny. Před zahájením prací stavebník toto písemně oznámí správcům sítí 
a zajistí jejich vytýčení, včetně splnění podmínek z vydaných vyjádření. Před zahájením 
prací aktualizuje stavebník stanoviska možných správců podzemních vedení, pokud by 
pozbyly platnost. Zejména upozorňujeme na: 
 podzemní vedení VN, distribuční TS VN/NN, podzemní vedení NN, nadzemní vedení 

NN a podzemní sdělovací vedení dle vyjádření firmy E.ON Distribuce, a.s. čj. M18359-
27005719 ze dne 04.12.2019, 

 vedení sítě elektronických komunikací dle vyjádření firmy CETIN a.s. čj. 830124/19 ze 
dne 19.12.2019. 

4. Případné změny oproti projektu nesmí být provedeny bez předchozího projednání 
s příslušným stavebním úřadem, tj. zdejším odborem. 

5. Pro dokončení stavby se stanoví termín do 31.12.2024. 
6. Budou dodrženy podmínky z vyjádření firmy Lesy České republiky, s.p. – správce 

dotčených vodních toků, čj. LCR954/000236/2020 ze dne 15.11.2020: 
 V bezprostřední blízkosti vodního toku nebude skladován stavební, výkopový či jiný 

odplavitelný materiál. V případě splavení materiálu do toků bude tento materiál 
neprodleně odstraněn na náklady stavebníka. 

 V průběhu stavby a před jejím dokončením vyzve stavebník správce toku 
k posouzení stavu toku a odstraní případné závady vzniklé stavební činností (dle 
připomínek zástupce správce toku). 

  Pokud dojde k jakékoliv změně stavby ve vazbě na dotčení toku, bude tato změna 
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předložena správci toku k vyjádření. 
 V případě poškození koryta toku nebo stavby ve správě Lesů České republiky, s.p. 

dojde k neprodlenému odstranění poškození na náklady stavebníka. 
7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vydaného MěÚ Písek, odborem 

dopravy čj. MUPI/2019/48514/Hrn/Záv.St-047 ze dne 03.12.2019: 
 Majetkoprávní vztahy spojené s umístěním a uložením vedení vodovodního výtlaku a 

souběžného kabelového vedení napájecího a ovládacího kabelu do silničního 
pozemku silnice č. II/159 je nutné projednat s příslušným vlastníkem/správcem 
pozemní komunikace — Jihočeský kraj/právo správy pro Správu a údržbu silnic JčK, 
závod Písek. Bude nutné splnit jejich požadavky, zejména technického charakteru, 
týkající se způsobu uložení sítí technického vybavení v pozemní komunikaci v jejich 
vlastnictví/správě, včetně způsobu jejího uvedení do původního stavu. 

 V rámci ochrany silnice č. II/159 požadujeme následující: křížení silnice č II/159 bude 
prováděno výhradně bezvýkopovou technologií — protlakem/podvrtem (řízené) v 
hloubce min. 1,5 m pod úrovní nivelety vozovky se zřízením startovací a montážní 
jámy mimo silniční těleso (vozovku) silnice, souběžně vedení umísťovat mimo silniční 
těleso - silniční pozemek. 

 Pro zábory, protlaky/podvrty, popř. výkopy a uložení sítí do silničního pozemku silnice 
č. II/159, musí být u zdejšího odboru MěÚ Písek požádáno o povolení ke zvláštnímu 
užívání silnice podle § 25 zákona o pozemních komunikacích, v platném znění a 
popř. uzavírky veřejně přístupných účelových komunikací podle § 24 zákona o 
pozemních komunikacích, v platném znění. Podrobnosti k podání žádosti obsahují §§ 
39 a 40 vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
v platném znění. 

 V případě, že během realizace dojde k omezení provozu na silnicí č. II/159, místních 
komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích stavební a výkopovou 
činností, bude nutné zpracovat dopravně inženýrské opatření (DIO), zpracované 
projektantem s autorizací dopravní stavby a harmonogram prací, řešící zejména 
organizaci vedení dopravy ve stavbou dotčených úsecích komunikací, vedení 
chodců, vjezdy a výjezdy na staveniště, vjezdy a vstupy do jednotlivých objektů 
(rodinných domů, popř. provozoven), zásobování provozoven a svoz komunálního 
odpadu podle postupu stavebních prací a zajištění bezpečnosti silničního provozu a 
bezpečnosti chodců při výstavbě (včetně např. těžkých přejezdů přes překopy a 
výkopy ve vozovce a lávek pro pěší se zábradlím přes překopy vozovky/chodníků). 
Veškeré výkopové práce v pozemních komunikacích budou probíhat v souladu s 
technickými podmínkami, zejména TP 146, TP 170 a ČSN 73 6133. Toto DIO bude 
odsouhlasené s POR KŘP JK DI Písek a předloženo zdejšímu odboru MěÚ Písek, 
jako správnímu orgánu podle § 124 a § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, (dále jen 
„zákon o provozu na pozemních komunikacích"), který stanoví žadateli přechodnou 
úpravu provozu na pozemních komunikacích ke zvláštnímu užívání a k uzavírce 
pozemních komunikací po dobu realizace stavby. DIO, obsahující dopravní omezení 
na silnici č. II/159 a na veřejně přístupných účelových komunikacích bude součástí 
žádosti o zvláštní užívání silnice a uzavírku veřejně přístupných účelových 
komunikací, předložené MěÚ Písek, odboru dopravy, jakožto příslušnému silničnímu 
správnímu úřadu. DIO, obsahující dopravní omezení na místních komunikacích bude 
součástí žádosti o zvláštní užívání popř. uzavírku místních komunikací, předložené 
Obecnímu úřadu Paseky, jakožto příslušnému silničnímu správnímu úřadu. 

 Při provádění stavby nesmí být silnice č. II/159 ani přilehlé komunikace znečisťovány 
a poškozovány stavbou a staveništním provozem. 

 Z hlediska ochrany chráněných zájmůsilnice č. II/159 nesmí být žádné pevné 
překážky umístěny v pásmu bezpečnostního odstupu od průjezdného profilu 
komunikací a zpevněných a pojížděných ploch a ani nesmějí být umístěny 
v rozhledových poměrech křižovatek a sjezdů. 

 Při provádění stavby musí být v místě realizace stavby na silnici č. II/159 zajištěna 
průjezdnost vozidel IZS (zdravotnická záchranná služba, hasičský záchranný sbor, 
policie). 
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8. Dle sdělení MěÚ Písek, odboru výstavby a ÚP č.j. MUPI/2019/50810/3 ze dne 
09.01.2020 je stavebník povinen oznámit zahájení výkopových prací s dostatečným 
předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci 
provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. 

9. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska vydaného MěÚ Písek, odborem 
výstavby a ÚP pod č.j. MUPI/2019/45344 ze dne 26.11.2019: 
 Záměrem budou respektovány veřejně prospěšné stavby koridor dopravní 

infrastruktury nadmístního významu D45/1 – Silnice II/159vymezeného v zásadách 
územního rozvoje JčK. 

 Záměrem budou respektovány limity využití území: vzdálenost 50 m od okraje lesa, 
návrh el. vedení VN 22 kV včetně OP. 

10. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska vydaného MěÚ Protivín, odborem 
výstavby, dopravy a ŽP – příslušného stavebního úřadu dle § 94j odst. 2 stavebního 
zákona k povolení objektu PS 02 – část elektro, č.j. Výst. 3/2019-1955/2019-
2/ZaSt/ZS/Ko ze dne 27.12.2019: 
 Provedením stavby nesmí dojít k zamezení vybudování stavby: Soubor staveb 07 

(Op 3-1 – Obchvat obce Tálín, Op 3-3 – Obchvat obce Paseky) umístěné územním 
rozhodnutím MěÚ Protivín, odbor výstavby, dopravy a ŽP, ze dne 12.07.2013 pod č.j. 
výst. 73/2012-2155/2012-5/ÚŘUS/Rozh/Ko. 

11. Bude dodržena podmínka ze souhrnného stanoviska MěÚ Písek, odboru ŽP – orgánu 
OP, vydaného pod č.j. MUPI/2019/45408 ze dne 05.12.2019: 
 Při provádění prací nesmí být poškozena vzrostlá zeleň (stromy a keře), ani její 

kořenový systém. Nejmenší možná vzdálenost výkopu od paty kmene stromu je 2,5 
m. Pokud toto nelze zajistit, je nutné pokládku provést protlakem, případně zvolit 
ruční výkop a zamezit poškození kořenů. V případě potřeby kácení dřevin (o obvodu 
kmene nad 80 cm, měřeného ve výšce 130 cm nad zemí, nebo zapojených porostů 
dřevin o celkové ploše větší než 40 m2), je nutné požádat příslušný obecní úřad o 
povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody 
a krajiny. 

12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření správce silnice II/159 - Správy a údržby silnic 
Jihočeského kraje čj. 18148/2019 ze dne 18.11.2019: 
 Jedná se zejména o respektování technických požadavků na uložení a pokládku 

vedení v silničním tělese i v jeho bezprostřední blízkosti a o požadavky na práce 
prováděné před realizací stavby, v jejím průběhu a po jejím dokončení. 

 Křížení silnice bude provedeno protlakem nebo podvrtem v hloubce min. 1,2 m (1 m 
pode dnem silničního příkopu) bez poškození silničního tělesa. Montážní jámy budou 
umístěny mimo silniční těleso. 

 V souběhu s komunikací bude vedení umístěno mimo silniční těleso (v zeleném pásu 
mimo vozovku, za hranou silničního svahu, apod.), okraj rýhy (nebo montážních jam) 
bude minimálně 0,5 m od okraje vozovky. 

 Křížení plánované přeložky silnice II/159 musí být navrženo a realizováno 
v koordinaci s projektovou přípravou nové silnice. 

 Po ukončení zvláštního užívání komunikace bude upravený silniční pozemek 
protokolárně předán zpět cestmistrovi. 

13. Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice 
Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích č.j. KHSJC 33685/2019/HOK PI ze dne 
06.12.2019: 
 Před uvedením nového zdroje pitné vody do provozu musí být doložen úplný rozbor 

pitné vody z nového zdroje a v případě, že je nutná také úprava této vody jiná než 
dezinfekce, dále rozbor upravené vody z technologické zkoušky úpravny vody 
v těchto ukazatelích, ve kterých bude probíhat úprava vody nebo které mohou být 
použitou úpravou vody ovlivněny, a to souběžně s rozborem surové vody před 
dodáním vody do spotřebiště. Rozbor nesmí být starší než 6 měsíců. 

 Před uvedením nového zdroje pitné vody do provozu bude předložena aktualizace 
provozního řádu vodovodu obce Paseky. 

14. Stavbu nelze provádět svépomocí. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen 
stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění 
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stavby stavbyvedoucím s oprávněním v oboru vodních staveb. 
15. Stavebník písemně oznámí odboru ŽP MěÚ Písek termín zahájení stavby a název a 

sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, resp. doklad o odborné 
způsobilosti stavbyvedoucího, který bude zabezpečovat odborné vedení této 
konkrétní stavby. 

16. S odpady, vzniklými při stavební činnosti bude nakládáno v souladu s platným zněním 
zák. č. 185/2001 Sb. a dle plánu nakládání s odpady. 

17. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. 
Žádost bude podána na předepsaném formuláři (příloha č. 14) dle vyhl. 183/2018 Sb., 
v platném znění.  

18. Stavebník zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními 
předpisy (protokol o tlakové zkoušce vodovodu, proplach a dezinfekce potrubí, rozbor 
vody odsouhlasený Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Č. 
Budějovicích včetně odsouhlasení provozního řádu, výchozí revize elektr. instalace, 
zápis o předání a převzetí stavby aj.). Uvedené doklady předloží již spolu s žádostí o 
kolaudační souhlas. Dále doloží doklady dle § 22 platného znění vyhlášky č. 183/2018 
Sb., včetně dokumentace skutečného provedení stavby, certifikátů na použité materiály 
a výrobky a geodetického zaměření trasy vodovodu, ze kterého bude patrné, že stavba 
byla provedena na pozemcích dle vydaného stavebního povolení. 

19. K prohlídkám provedeného křížení přizve stavebník správce sítě vždy před záhozem! 
Zápisy o kříženích (včetně zápisu o předání komunikace zpět jejímu správci) budou 
rovněž doloženy k žádosti o kolaudační souhlas. 

 

Účastníci řízení o vydání společného územního a stavebního povolení (dle ustanovení § 115 
vodního zákona a § 94k stavebního zákona): 

 obec Paseky 
 E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 397 01 Č. Budějovice 
 CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 H. Králové 
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace, Nemanická 

2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice 
 Ing. Zach Miroslav, č. p. 92, 39815 Tálín 
 Holub Roman, č. p. 64, 39811 Paseky 
 Holubová Marie, Truhlářská 2165, Budějovické Předměstí, 39701 Písek 
 Vanda Vladimír, č. p. 35, 39811 Paseky 
 Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek 
 vlastníci pozemků p.č. 632/15, 623/14, 623/11, 623/16, 1481/2, 622/19, 622/10, 

622/13, 622/3, 622/7, 1481/4, 341/1, 1481/3, 328/3, 354/10, 328/1, 357/14, 355/1, 
357/9, 328/2, 336/1, 327/5, 327/4, 324/2, st. 57, 325/4, 325/1, 324/3, st. 169, 649/3, 
319/3, st. 90, st. 92, 299/3, 301/5, 301/1, 299/1, 299/9, 299/7, 259/3, 299/2, 299/6, 
259/1, 259/2, 257, st. 50, 1505, st. 48, 261, 262/1, st. 111, st. 110, 299/7, st. 109, 
251/2, st. 108, 251/3, 250/6 v k.ú. Paseky u Písku.   

 

Odůvodnění 
 

Stavebník – obec Paseky, požádal Městský úřad Písek, odbor životního prostředí (dále jen 
vodoprávní úřad), o společné územní a stavební povolení vodního díla „Zdrojové posílení 
vodovodu v obci Paseky“ dle projektové dokumentace vypracované v říjnu 2019 Ing. 
Vlastimilem Hrubým – autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství (ČKAIT 0101533). Stavba bude provedena na pozemcích p.č. 623/1, 
623/3, 623/4, 622/6, 1482/2, 622/11, 622/12, 327/1, 327/2, 327/3, 341/5, 1467/1, 325/3, 
1475/1, 301/2, 301/7, 1474, 1481/1, 1087/1, 1469, 1087/2, 162 st. v k.ú. Paseky u Písku. 
V rámci uvedené akce budou provedeny stavební objekty SO 01 Vodovodní výtlak, SO 02 
Vrt, PS 01 Vrt – vystrojení, strojní část a PS 02 část elektro. Nově vystrojený vrt tak doplní 
stávající zdroje pro zásobování obyvatel obce Paseky pitnou vodou. Zároveň s uvedenou 
žádostí byla vodoprávnímu úřadu podána žádost o povolení k nakládání s vodami, jež 
spočívá v odběru podzemních vod z nově vystrojeného vrtu na pozemku p.č. 623/1 v k.ú. 
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Paseky u Písku. Stavebník je v řízení zastoupen firmou EKOEKO s.r.o. (IČO: 25184750), se 
sídlem: Senovážné nám. 1, 370 01 Č. Budějovice. 
 
Po doplnění a zkompletování žádostí a jejich podkladů tak, aby tyto žádosti odpovídaly 
ustanovení § 37 odst. 2 a § 45 správního řádu, splňovaly požadavky vyhlášky č. 183/2018 
Sb., vyhl. č. 503/2006 Sb. a dále požadavky vodního a stavebního zákona na projednání 
předmětných žádostí, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 115 vodního zákona, § 
94m stavebního zákona a § 47 správního řádu opatřením č.j.: MUPI/2020/16763/ZH ze dne 
04.05.2020 oznámil zahájení předmětných řízení všem známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům a stanovil dobu, do kdy je možné seznámit se s podklady pro rozhodnutí 
a případně k vedeným řízením uplatnit námitky či připomínky. Předmětné oznámení bylo 
doručeno účastníkům řízení, kdy okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s ust. § 115 
vodního zákona a § 94k stavebního zákona. Při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel 
vodoprávní úřad také z předpokládaného působení stavby na okolí, a to s ohledem na její 
konstrukci, hmotu a odstupy od okolních hranic pozemků (jedná se o podzemní stavbu – 
vystrojení stávajícího vrtu, uložení potrubí a el. kabelu do připraveného výkopu). Dále 
přihlédl k předpokládanému působení stavby při jejím provádění a následném užívání na 
okolí. Od místního šetření a ústního jednání vodoprávní úřad upustil, ve smyslu ustanovení § 
94m stavebního zákona, jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost 
poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Vyjádření účastníků 
řízení, stanoviska a zejména závazná stanoviska dotčených orgánů byla převzata do výroku 
tohoto rozhodnutí v rozsahu, v jakém se dotýkaly vedeného řízení o společném povolení 
stavby. 
 
K žádosti o vydání stavebního povolení byly předloženy zejména následující doklady: 
 projektová dokumentace vypracovaná v říjnu 2019 Ing. Ing. Vlastimilem Hrubým – 

autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
(ČKAIT 0101533), 

 závěrečné zhodnocení hydrogeologického průzkumu, zpracované národním podnikem 
Vodní zdroje, Národní třída 13, Praha 1, 

 hydrogeologické posouzení v lokalitě Paseky a vyhodnocení čerpací zkoušky na 
pozemku p.č. 623/1 v k.ú. Paseky u Písku, zpracované RNDr. Milošem Čeledou - 
osobou s odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie (č. 1340/2001) v souladu s ust. § 
9 odst. 1 vodního zákona, 

 vyjádření firmy Lesy České republiky, s.p. čj. LCR954/000236/2020 ze dne 15.11.2020, 
 závazného stanovisko vydané MěÚ Písek, odborem dopravy čj. 

MUPI/2019/48514/Hrn/Záv.St-047 ze dne 03.12.2019, 
 sdělení MěÚ Písek, odboru výstavby a ÚP č.j. MUPI/2019/50810/3 ze dne 09.01.2020, 
 závazné stanovisko vydané MěÚ Písek, odborem výstavby a ÚP pod č.j. 

MUPI/2019/45344 ze dne 26.11.2019, 
 závazné stanovisko vydané MěÚ Protivín, odborem výstavby, dopravy a ŽP – 

příslušným stavebním úřadem dle § 94j odst. 2 stavebního zákona k povolení objektu 
PS 02 – část elektro, č.j. Výst. 3/2019-1955/2019-2/ZaSt/ZS/Ko ze dne 27.12.2019, 

 souhrnné stanovisko MěÚ Písek, odboru ŽP – orgánu OP, vydané pod č.j. 
MUPI/2019/45408 ze dne 05.12.2019, 

 vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje čj. 18148/2019 ze dne 18.11.2019, 
 závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č. 

Budějovicích č.j. KHSJC 33685/2019/HOK PI ze dne 06.12.2019, 
 vyjádření Povodí Vltavy, s.p., č.j. 82141/2019/140 ze dne 13.12.2019, 
 vyjádření správců sítí technické infrastruktury, 
 plná moc k zastupování stavebníka firmou EKOEKO s.r.o. 
 doklad o uhrazení správního poplatku za vydání stavebního povolení ve výši 13 300,- 

Kč. 
 

Po posouzení předložených podkladů a provedeném vodoprávním řízení dospěl vodoprávní 
úřad k závěru, že realizace stavby je v souladu se zájmy chráněnými vodním zákonem a 
v souladu s veřejnými zájmy – stavba bude sloužit pro zásobování obyvatel obce Paseky 
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pitnou vodou, jako součást vodovodu pro veřejnou potřebu obce Paseky. Stavba je 
v souladu s cíli a záměry územního plánování, obecnými technickými požadavky na 
výstavbu i se zájmy chráněnými zvláštními předpisy a neodporuje jiným právem chráněným 
zájmům. Na základě vpředu uvedených skutečností bylo tedy možné vydat stavební povolení 
a povolení k odběru podzemních vod. Proto bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku. 
 

Poučení účastníků 
 

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení 
podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, ke Krajskému úřadu 
Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Písek. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání se podává v počtu 11 stejnopisů. Nepodá-li 
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Písek. 
 
 
 

Otisk úředního razítka 

 
 
Ing. Miloslav Šatra                                                                                                       
vedoucí odboru životního prostředí 
v z. Zdeněk Havrda, DiS. 
vedoucí oddělení vodního hospodářství 
 
 
 
 
Rozdělovník 
 
a) účastníci řízení: 
 účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu – doručováno jednotlivě:   

 obec Paseky - doručit na základě plné moci: EKOEKO s.r.o. (IČO: 25184750), se 
sídlem: Senovážné nám. 1, 370 01 Č. Budějovice (doručit do DS) 

 E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 397 01 Č. Budějovice (doručit do DS) 
 CETIN a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (doručit do DS) 
 Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 H. Králové (doručit do 

DS) 
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, příspěvková organizace, Nemanická 

2133/10, PSČ 370 10 České Budějovice – (doručit do DS) 
 Ing. Zach Miroslav, č. p. 92, 39815 Tálín 
 Holub Roman, č. p. 64, 39811 Paseky 
 Holubová Marie, Truhlářská 2165, Budějovické Předměstí, 39701 Písek 
 Vanda Vladimír, č. p. 35, 39811 Paseky 
 Město Písek, Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, 39701 Písek 

 Ostatní účastníci řízení: osoby, jejichž vlastnická práva nebo jiná věcná práva k 
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být 
společným povolením přímo dotčena – v řízení s velkým počtem účastníků řízení je 
v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu doručováno veřejnou vyhláškou.  
 Jedná se o vlastníky následujících pozemků p.č. 632/15, 623/14, 623/11, 623/16, 

1481/2, 622/19, 622/10, 622/13, 622/3, 622/7, 1481/4, 341/1, 1481/3, 328/3, 
354/10, 328/1, 357/14, 355/1, 357/9, 328/2, 336/1, 327/5, 327/4, 324/2, st. 57, 
325/4, 325/1, 324/3, st. 169, 649/3, 319/3, st. 90, st. 92, 299/3, 301/5, 301/1, 
299/1, 299/9, 299/7, 259/3, 299/2, 299/6, 259/1, 259/2, 257, st. 50, 1505, st. 48, 
261, 262/1, st. 111, st. 110, 299/7, st. 109, 251/2, st. 108, 251/3, 250/6 v k.ú. 
Paseky u Písku.   

 
b) dotčené orgány a ostatní: 
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 MěÚ Písek, odbor výstavby a územního plánování (oddělení ÚP a SPP) 
 MěÚ Písek, odbor ŽP 
 MěÚ Písek, odbor dopravy 
 MěÚ Protivín, odbor výstavby, dopravy a ŽP (doručit do DS města Protivín) 
 KHS Jč kraje (doručit do DS) 
 HZS Jč kraje (doručit do DS) 
 MěÚ Písek, odbor VV - se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů 

způsobem v místě obvyklým a poté navrácení zdejšímu odboru 
 OÚ Paseky – se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů způsobem 

v místě obvyklým a poté navrácení zdejšímu odboru 
 vlastní – do spisu 

 
 
 
Doručení veřejnou vyhláškou: 
V souladu s ust. § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu bude toto 
rozhodnutí doručeno veřejnou vyhláškou. 
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce 
správního orgánu, který písemnost doručuje a dále i na úředních deskách obcí, jejichž 
správních obvodů se věc týká. 
Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Písek se 
písemnost považuje za doručenou a pouze s tím dnem jsou spojeny účinky doručení. 
Písemnost je po stejnou dobu zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup. 
 
 
 
 

Úřední deska (i elektronická) Městského úřadu Písek                  
 
Vyvěšeno: 03.07.2020   ………………………………………………………... 

podpis a razítko 
 

 
Sejmuto: 19.07.2020   ………………………………………………………... 
         podpis a razítko 

 
 
 
 
Úřední deska (i elektronická) Obecního úřadu Paseky                   
 
Vyvěšeno: 03.07.2020   ………………………………………………………... 

podpis a razítko 
 

 
Sejmuto: 19.07.2020   ………………………………………………………... 
         podpis a razítko 
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