MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV
Odbor výstavby a regionálního rozvoje
náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav

Spis. zn.:
Č. j.:

MS/16738/2020/Pří
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Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Martin Příplata
381508146
priplata@musobeslav.cz

Datum:

05. 03. 2021

Obec Přehořov
Přehořov 11
392 01 Soběslav
Zastoupená v řízení na základě plné
moci:
Petr Kohoutek
Kostelní 1042/42
České Budějovice 3
370 04 České Budějovice 4

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním
řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění
stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 02. 09. 2020
doplněné posledním podáním dne 1.2.2021 pod č.j. MS/02148/2021
Podal:
Obec Přehořov, IČO 00252719, Přehořov 11, 392 01 Soběslav, zastoupená v řízení na
základě plné moci: zastoupená v řízení na základě plné moci:
Petr Kohoutek, IČO 07731434, Kostelní 1042/42, České Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice 4
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
Přehořov - vodovod Hrušova Lhota

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 140/1 (trvalý travní porost), parc. č. 143 (trvalý travní
porost), parc. č. 145/5 (trvalý travní porost), parc. č. 151 (vodní plocha), parc. č. 153/1
(zahrada), parc. č. 154/5 (ostatní plocha), parc. č. 167/1 (trvalý travní porost), parc. č. 167/3
(trvalý travní porost), parc. č. 221/3 (vodní plocha), parc. č. 221/10 (vodní plocha), parc. č. 230
(ostatní plocha), parc. č. 231/4 (trvalý travní porost), parc. č. 241/8 (orná půda), parc. č. 280/4
(orná půda), parc. č. 282/7 (zahrada), parc. č. 286/1 (orná půda), parc. č. 289/1 (trvalý travní
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porost), parc. č. 289/5 (trvalý travní porost), parc. č. 329/1 (ostatní plocha), parc. č. 330/1
(ostatní plocha), parc. č. 330/2 (ostatní plocha), parc. č. 331/1 (ostatní plocha), parc. č. 331/2
(ostatní plocha), parc. č. 331/3 (ostatní plocha), parc. č. 331/4 (ostatní plocha), parc. č. 332/1
(ostatní plocha), parc. č. 332/2 (ostatní plocha), parc. č. 332/3 (ostatní plocha), parc. č. 332/4
(ostatní plocha), parc. č. 336 (ostatní plocha), parc. č. 337/1 (ostatní plocha), parc. č. 337/4
(ostatní plocha), parc. č. 339/5 (vodní plocha) v katastrálním území Hrušova Lhota, parc. č.
760/1 (ostatní plocha), parc. č. 764 (ostatní plocha) v katastrálním území Přehořov u Soběslavi.
Stavba obsahuje:
Pro nové centrální zásobování pitnou vodou je navržen přívodní řad ze stávající vodovodní sítě
v obci Přehořov a nové rozvodné vodovodní řady po místní části Hrušova Lhota, které umožní
napojení všech stávajících nemovitostí s možností budoucího rozšíření dle rozvoje obce.
Přívodní řad z potrubí PE100RC d90x5,4 SDR17 PN10 bude napojena na stávající
vodovod PE d110 v obci Přehořov.
Na přívodním řadu bude osazena podzemní vodoměrná šachta.
Přívodní řad bude v obci Přehořov uložen podélně pod komunikací III/13522. Uložení
vodovodu bude provedeno bezvýkopově (podvrtem), bez zásahu do tělesa komunikace.
Přívodní řad bude křížit vodní toky IDVT 10248778 (Mlýnský potok) a 10267330
(bezejmenný tok) ve správě Povodí Vltavy s.p., oba v místě stávajících trubních propustků na
těchto tocích. Křížení bude provedeno bezvýkopově (podvrtem).
Na trase přívodního řadu je uvažováno s kácením 4 ks stromů (viz. kap. B.5).
V místní části Hrušova Lhota budou na přívodní řad napojeny jednotlivé rozvodné řady.
Hlavní zokruhovaný vodovodní řad 1 bude z potrubí PE100RC d90x5,4 SDR17 PN10. Z tohoto
hlavního řadu budou napojeny ostatní řad (1-1, 1-2, 1-3, 1-3-1, 1-3-2, 1-4, 1-4-1, 1-4-2, 1-5, 1-6)
z potrubí PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10.
Ve výškových lomech na vodovodu budou osazeny vzdušníky a kalníky. Na přívodním
řadu v extravilánu budou jako vzdušníky sloužit automatické od-/za-vzdušňovací soupravy DN80
a jako kalníky budou sloužit proplachovací soupravy DN80. Vzdušníky a kalníky budou osazeny
do betonových skruží min. 0,5m na terénem.
Na vodovodních řadech z potrubí PE d90 budou jako kalníky a vzdušníky osazeny
podzemní hydranty DN80. Na potrubí PE d63 budou jako hydranty a vzdušníky použity
odběrové soupravy d63.
S výjimkou převážné části přívodního řadu a vodovodních řadů 1-4, 1-4-1 a 1-4-1 bude
uložení potrubí prováděno bezvýkopově pomocí řízeného podvrtu. Výkopy budou prováděny
pouze v místě uzlových bodu, a startovacích a cílových jam pro realizaci podvrtů.
Kapacity stavby
Přívodní vodovodní řad
Vodovodní řad 1
Vodovodní řad 1-1
Vodovodní řad 1-2
Vodovodní řad 1-3
Vodovodní řad 1-3-1
Vodovodní řad 1-3-2

PE100RC d90x5,4 SDR17 PN10
PE100RC d90x5,4 SDR17 PN10
PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10
PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10
PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10
PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10
PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10

1686,0 m
1136,0 m
68,0 m
23,0 m
178,0 m
83,0 m
237,0 m
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PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10
PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10
PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10
PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10
PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10

222,0 m
92,0 m
73,0 m
230,0 m
214,0 m

SO-01 PŘÍVODNÍ VODOVODNÍ ŘAD
Přívodní řad z potrubí PE100RC d90x5,4 SDR17 PN10 délky 1686,00m bude napojena na
stávající vodovod PE d110 v obci Přehořov.
Na přívodní řadu bude osazena podzemní vodoměrná předávací šachta. Šachta bude
řešena jako prefabrikovaná se vstupním poklopem 600x900mm. V šachtě bude osazena
vodoměrná sestava se zpětnou klapkou a vodoměrem Qn10.
Přívodní řad bude realizován otevřeným svahovaný, výkopem se svahováním 1:0,5.
Pouze v úseku od napojení na stávajíc vodovod v obci Přehořov (Z.Ú.) po lom L7-P bude
provedeno uložení potrubí bezvýkopově (řízeným podvrtem) pod komunikací SÚS Jčk III/13522
v délce 153,0 m, bez zásahu do tělesa komunikace.
Přívodní řad bude křížit vodní toky IDVT 10248778 (Mlýnský potok) podvrtem v délce
20,0 m a IDVT 10267330 (bezejmenný tok) podvrtem délky 77,0 mezi lomovými body L33-P a
L35-P. Oba vodní toky jsou ve správě Povodí Vltavy s.p.
Koncový úsek přívodního řadu podél silnice III/13530 bude uložen bezvýkopově
(podvrtem v délce 50,0m mezi body L35-P a K.Ú.-P.
Ve výškových lomech na trase přívodního řadu budou realizovány vzdušníky a kalníky,
které budou osazeny v prefabrikovaných skružích Ø1,0 m. Skruže budou „vytaženy“ 0,5 m nad
terén a budou opatřeny modro-bíle pruhovaným výtyčkami výšky min. 2,0 m na terén. Pro
vzdušníky budou použity automatické od-/za-vzdušňovací soupravy DN80. Pro kalníky budou
použity proplachovací soupravy DN80. Celkem budou na přívodním řadu osazeny dva vzdušníky
a dva kalníky.
Na trase přívodního řadu je uvažováno s kácením 4 ks stromů (viz. kap. B.5).
Výpis podvrtů
Z.Ú.-P – L7-P
L33-P – L35-P
Křížení Mlýnského potoka

PE100RC d90 SDR17
PE100RC d90 SDR17
PE100RC d90 SDR17

153,0 m
77,0 m
20,0 m

Objem zemních prací
Přívodní vodovodní řad
Vodoměrná šachta
Startovací a cílové jámy podvrtů

rýha š.0,8m; 1:0,5
jáma 2,9x2,4m; 1:1
jáma min. 2,0x1,0m

1401,57m3
33,98 m3
20,85 m3

SO-02 VODOVODNÍ ŘADY HRUŠOVA LHOTA
V místní části Hrušova Lhota budou na přívodní řad napojeny jednotlivé rozvodné řady,
které budou sloužit pro rozvod vody k jednotlivým nemovitostem.
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Ve výškových lomech na vodovodu budou osazeny vzdušníky a kalníky. Na potrubí PE
d90 budou jako kalníky a vzdušníky osazeny podzemní hydranty DN80. Na potrubí PE d63
budou jako hydranty a vzdušníky použity odběrové soupravy d63.
Hlavní zokruhovaný vodovodní řad 1 bude z potrubí PE100RC d90x5,4 délky 1136,0m.
Na vodovodu budou osazeny 4 ks podzemního hydrantů DN80 s funkcí vzdušníků a kalníků.
Z tohoto hlavního řadu budou napojeny ostatní řad (1-1, 1-2, 1-3, 1-3-1, 1-3-2, 1-4, 1-41, 1-4-2, 1-5, 1-6) z potrubí PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10 celkové délky 1420,0m. Na těchto
řadech bude osazeno 11 ks podzemního proplachovacích souprav DN50 s funkcí vzdušníků a
kalníků.
Všechny výkopové práce pro realizaci vodovodu budou provedeny mimo těleso místní
komunikace, s výjimkou řadu 1-4. Zásah do místní komunikace a její následná obnova budou
provedeny dle vzorové řezu (D1.02-14).
Výpis podvrtů
Řad 1
Z.Ú.-1 – L1-1
PE100RC d90 SDR17
44,0 m
L1-1 – L2-1
PE100RC d90 SDR17
35,0 m
L2-1 – L7-1
PE100RC d90 SDR17
90,0 m
L7-1 – L11-1
PE100RC d90 SDR17
130,0 m
L11-1 – L13-1
PE100RC d90 SDR17
42,0 m
L13-1 – L14-1
PE100RC d90 SDR17
8,0 m
L14-1 – L15-1
PE100RC d90 SDR17
16,0 m
L15-1 – L16-1
PE100RC d90 SDR17
9,0 m
L16-1 – L22-1
PE100RC d90 SDR17
96,0 m
L23-1 – L24-1
PE100RC d90 SDR17
23,0 m
L24-1 – L27-1
PE100RC d90 SDR17
78,0 m
L27-1 – L31-1
PE100RC d90 SDR17
92,0 m
L31-1 – L33-1
PE100RC d90 SDR17
125,0 m
L33-1 – L34-1
PE100RC d90 SDR17
82,0 m
L34-1 – L36-1
PE100RC d90 SDR17
90,0 m
L36-1 – K.Ú.-1
PE100RC d90 SDR17
100,0 m
Řad 1-1
Z.Ú.-1.1 – K.Ú.-1.1
PE100RC d63 SDR17
66,0 m
Řad 1-2
Z.Ú.-1.2 – K.Ú.-1.2
PE100RC d63 SDR17
21,0 m
Řad 1-3
Z.Ú.-1.3 – L3-1.3
PE100RC d63 SDR17
79,0 m
L3-1.3 – L5-1.3
PE100RC d63 SDR17
67,0 m
Řad 1-3-1
Z.Ú.-1.3.1 – K.Ú.-1.3.1
PE100RC d63 SDR17
82,0 m
Řad 1-3-2
Z.Ú.-1.3.2 – L1-1.3.2
PE100RC d63 SDR17
42,0 m
L1-1.3.2 – K.Ú.-1.3.2
PE100RC d63 SDR17
2x 95,0 m
Řad 1-5
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Z.Ú.-1.5 – L2-1.5
PE100RC d63 SDR17
L2-1.5 – K.Ú.-1.5
PE100RC d63 SDR17
Řad 1-6
Z.Ú.-1.6 – L4-1.6
PE100RC d63 SDR17
L4-1.6 – K.Ú.-1.6
PE100RC d63 SDR17
Objem zemních prací a plochy pažení
Řad 1
rýha š.0,8m; pažená
příložné pažení
Řad 1-3
rýha š.0,8m; pažená
příložné pažení
Řad 1-4
rýha š.0,8m; pažená
příložné pažení
Řad 1-4
-1
rýha š.0,8m; pažená
příložné pažení
Řad 1-4
-2
rýha š.0,8m; pažená
příložné pažení
Řad 1-5
rýha š.0,8m; pažená
příložné pažení

143,0 m
76,0 m

Startovací a cílové jámy podvrtů

140,87 m3

jáma min. 2,0x1,0m

65,0 + 80,0 m
63,0 m
29,76m3
75 m2
34,44m3
86 m2
336,84m3
750 m2
154,06m3
343 m2
105,25m3
234 m2
6,36m3
16 m2

II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku,
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností
od hranic pozemku a sousedních staveb.
Stavba je vodní dílo. Příslušným vodoprávním úřadem pro vydání stavebního povolení je
MěÚ OŽP Soběslav – vodní hospodářství. Bude podaná žádost o stavební povolení
předmětného vodního díla.
Při zpracování dalšího stupně PD, při přípravě a realizaci stavby bude zabezpečena
závaznost dodržování jednotlivých podmínek stanovených ČSN 736005 – prostorové
uspořádání sítí technického vybavení. Veškeré inženýrské sítě budou před započetím prací
vytýčeny jejich správci.
V rámci projektové přípravy budou investorem respektovány zájmy ochrany ZPF vyplývající
z ustanovení z. č. 334/1992 Sb., § 8. Stavba bude realizována především v době
vegetačního klidu a dotčené pozemky budou po skončení prací uvedeny do původního
stavu. Investor před započetím stavby provede vytýčení hranic záboru a na vlastní náklady
provede skrývku kulturních vrstev zeminy z plochy odňaté ZPF.
Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani
samotnou výstavbou poškozeny.

2.

3.

4.

5.

6. Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou
výstavbou poškozeny.
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7. Investor a dodavatelé prací učiní po dobu výstavby příslušná opatření k zabránění úniku
pevných, kapalných a plynných látek, které by mohly poškodit zemědělskou půdu a její
vegetační kryt.
8. Deponovaná zemina bude zajištěna před znehodnocením a ztrátami. O činnostech
souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním kulturních vrstev
půdy bude veden protokol (pracovní deník případně ve stavebním deníku), v němž budou
uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení a účelnosti využívání těchto zemin v
souladu s ustanovením § 10 odstavce 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují
některé podrobnosti ochrany ZPF.
9. Dojde-li vlivem realizace prací k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, či
negativnímu ovlivnění funkcí melioračního zařízení, zajistí investor stavby nápravu.
10. Investor zajistil písemný souhlas s činností v ochranných pásmech nadzemního vedení VN,
VVN, podzemního vedení ve smyslu § 46 odst. 11) z. č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích , v platném znění. Budou
zakresleny trasy nadzemního i podzemního vedení do všech paré prováděcí dokumentace.
V OP kabelu budou zemní práce prováděny výhradně ručně, bez použití jakékoliv
mechanizace. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části by se mohly za provozu přiblížit
k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení
22kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu.
11. Trasy podzemních vedení sítě elektronických komunikací PVSEK budou zakresleny do všech
paré prováděcí projektové dokumentace. V místech křížení s kanalizací bude PVSEK
ochráněno betonovými žlaby. Vodovod bude umístěn . min. 1,5 m od tras PVSEK.
12. Investor uzavře dohodu o záchranném archeologickém výzkumu s některou z institucí,
která je oprávněna provádět archeologický výzkum. Ta určí jeho formu a rozsah. 1 kopie
této dohody bude zaslána na OVRR MěÚ Soběslav. Stavebník oznámí zahájení výkopových
prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní jemu nebo
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
13. V případě, že při zemních pracích dojde k zachycení archeologického nálezu, je nutné podle
§23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, obrátit se
ihned na Archeologický ústav AV ČR nebo na oprávněnou organizaci (nejbližšímu muzeu),
nález nahlásit a umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu. Případný
nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem
nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učinění oznámení.
14. Při výstavbě nebude docházet ke znečišťování okolních silnic. Bude zajištěn bezpečný
průchod chodců.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Přehořov, Přehořov 11, 392 01 Soběslav zastoupená v řízení na základě plné moci:
Petr Kohoutek, Kostelní 1042/42, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4

Odůvodnění:
Dne 02. 09. 2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost
nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její
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řádné posouzení, byl žadatel dne 02. 09. 2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.
Žádost byla doplněna posledním podáním dne 01. 02. 2021 pod č. j. MS/02148/2021.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od
ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala
dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 04.03.2021 mohou
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Ve stanovené
lhůtě stavební úřad neobdržel žádné připomínky či námitky k umístění stavby.
Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s
účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním 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 výstavbu.
Vydaná závazná stanoviska:
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Tábor, IDDS: ph9aiu3 (HSCB-270-2/2021 UO-TA)
sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, ÚP Tábor, IDDS:
agzai3c (KHSJC 16959/2020/HOK JH-TA)
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Městský úřad Soběslav, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky č.p. 59, 392
01 Soběslav I (MS/10923/2020/2 územní plánování), MS/11041/2020 památková péče ,
archeologie)
Městský úřad Soběslav, Odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 55/23, 392 01
Soběslav I (MS/10918/2020/2 – vodní hospodářství), (MS/12213/2020 odpadové hospodářství)
Stanoviska sdělili:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor, IDDS: cadk8eb
sídlo: Vožická č.p. 2107, 390 01 Tábor 1 (SÚS JcK 08973/2020)
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf (43838/2020/140)
sídlo: Litvínovická č.p. 5, 370 01 České Budějovice 1
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu ( původně E.ON M18416-26033653)
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
ČEVAK a.s., Provozní středisko Soběslavsko, IDDS: 3ndg7rf ((020070121860)
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t (555076/20)
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor, Tomáš Musil, Vladimír Musil,
Petr Mašek, RNDr. František Dusbábek, DrSc., Štěpánka Hájková, Bedřich Válek, Alena
Válková, Jindřich Kočí, Bohuslava Koubovcová, Miloslav Macháček, Povodí Vltavy, státní
podnik, závod Horní Vltava, EG.D, a.s., ČEVAK a.s., Provozní středisko Soběslavsko, RNDr.
František Dusbábek, DrSc., Petr Mašek, Obec Přehořov, Eliška Novotná
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky, proto o nich stavební úřad nerozhodoval.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního
plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se 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 správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou
část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou
právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu
úřadu příslušnému k povolení stavby.
Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich
konzumaci.

Ing. Dana Hořická v. r.
vedoucí odboru výstavby a RR

Za správnost vyhotovení: Martin Příplata

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm.
h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 11. 09. 2020.
Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Soběslav a Obecního úřadu Přehořov
v obci Přehořov a Hrušova Lhota po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.
Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup.
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vyvěšeno na úřední desce dne :
sejmuto z úřední desky dne:
vyvěšeno na úřední desce dne:
sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.
Po sejmutí prosíme vrátit na MěÚ OVRR Soběslav.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Obec Přehořov, IDDS: 335atbg
sídlo: Přehořov č.p. 11, 392 01 Soběslav
Petr Kohoutek, IDDS: a8brzi7
místo podnikání: Kostelní č.p. 1042/42, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Tábor, IDDS: cadk8eb
sídlo: Vožická č.p. 2107, 390 01 Tábor 1 (SÚS JcK 08973/2020)
Tomáš Musil, Rooseveltova č.p. 619/24, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Vladimír Musil, Rooseveltova č.p. 619/24, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Petr Mašek, Hrušova Lhota č.p. 21, Přehořov, 392 01 Soběslav
RNDr. František Dusbábek, DrSc., K. Chocholy č.p. 1262/16, České Budějovice 2, 370 05 České
Budějovice 5
Štěpánka Hájková, Amforová č.p. 1892/30, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
Bedřich Válek, Hrušova Lhota č.p. 26, Přehořov, 392 01 Soběslav
Alena Válková, Hrušova Lhota č.p. 26, Přehořov, 392 01 Soběslav
Jindřich Kočí, Skuherského č.p. 1290/5, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Bohuslava Koubovcová, Mlýnská č.p. 508, 392 01 Soběslav III
Miloslav Macháček, K Libouši č.p. 545/9, 392 01 Soběslav III
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf (43838/2020/140)
sídlo: Litvínovická č.p. 5, 370 01 České Budějovice 1
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu ( původně E.ON M18416-26033653)
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
ČEVAK a.s., Provozní středisko Soběslavsko, IDDS: 3ndg7rf ((020070121860)
sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Obec Přehořov, IDDS: 335atbg
sídlo: Přehořov č.p. 11, 392 01 Soběslav
Eliška Novotná, Kvasejovice č.p. 24, Přehořov, 392 01 Soběslav
Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm.b) a c) stavebního zákona:
(doručí se veřejnou vyhláškou dle § 25 v návaznosti na § 144 odst. 6 správního řádu) – vlastníci
sousedních pozemků navrhované stavby:
Výpis sousedních pozemků liniových staveb, tj pozemky sousedící s těmi, na které budou
umisťovány jednotlivé přípojky a řády vedení vodovodu.
Výpis sousedních pozemků v k.ú. Přehořov u Soběslavi (734519):
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735/1, 568/2, 60/1. st.68, 568/1, 568/3, 63, 751/1, 174/2, 72, 76, 77, 82, 83, 130, 763, 120,
85/1,112/2, 112/29, 112/30, 112/33, 112/31, 112/32
Výpis sousedních pozemků v k.ú. Hrušova Lhota (648761):
36/1, 37/4, 185/1, 184, 185/2, 39/1, 178/1, 179, 178/2, 177, 186/2, 186/8, 186/4, 186/3, 28/10,
29/8, 29/11, 29/9, 332/8, 221/5, 30/4, 332/6, 170, 332/7, 170, 221/28, 333/17, 328, 167/2,
159/1, st.16, 75, 74, 168, 327/4, 76/3, st.14, st.13/1, st.9, 160/1, st.12, st,11, st.10, st.32, st.23,
91/1, 148/3, 147, 145/4, 337/2, 92/3, 92/4, 145/5, 144, 92/1, 141/7, 329/2, st.6, 138/2, st.37,
289/4, 289/2, 141/6, 137/2, 137/1, 282/4, 282/5, 282/1, 280/2, 280/7, 280/4, 280/11, 290/2,
st.34, 136, 280/9, 280/12, 141/1, st.3, st.2, 150, st.35, 240/2, 281/3, 281/4, 281/6, 281/1,
241/2, 241/7, 241/6, 241/5, 241/4, 241/3, 243, 241/1, 246, 280/26, 280/25, 280/23, 280/21,
280/48, 280/28, 358, st.1, 153/2, 251/5, 153/3, 154/3, 154/13, 235/1, 235/4, 234/2, 235/5,
2163, 235/3, 235/7, 235/8, 2168/1, 1875/1, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7, 234/8, 154/1,
154/17, 154/16, 154/15, 231/2, 232/1, 159/3, 159/2, st.19, st.20, 157/3, 157/1, 154/11,
154/12, st.33, st.41, 154/10, st.40, 152, 154/7, 148/1
dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Tábor, IDDS: ph9aiu3 (HSCB-270-2/2021 UO-TA)
sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, ÚP Tábor, IDDS:
agzai3c (KHSJC 16959/2020/HOK JH-TA)
sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1
Městský úřad Soběslav, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky č.p. 59, 392
01 Soběslav I (MS/10923/2020/2 územní plánování), MS/11041/2020 památková péče ,
archeologie)
Městský úřad Soběslav, Odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 55/23, 392 01
Soběslav I (MS/10918/2020/2 – vodní hospodářství), (MS/12213/2020 odpadové hospodářství)
ostatní
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t (555076/20)
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
K vyvěšení na úřední desce:
MěÚ Soběslav – KT – úřední deska
OÚ Přehořov – úřední deska

Č.j. MS/04534/2021

str. 11

Č.j. MS/04534/2021

str. 12

