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Městský úřad Blatná
odbor životního prostředí
tř. T. G. Masaryka 322
388 01 Blatná

tel. 383 416 111
Adresát dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUBL 6340/2022
Spis.Zn.: MUBL 20674/2021/OŽP
Vydáno a vypraveno: 4.5.2022
Vyřizuje: Ing. Eva Slavíková/383 416 230

ROZHODNUTÍ
Povolení k odběru podzemních vod
Společné povolení
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výroková část
Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, věcně příslušný podle
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, příslušný speciální
stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve společném řízení podle ustanovení § 140 správního
řádu a ve společném územním a stavebním řízení (společné řízení) posoudil podle ustanovení
§ 94o stavebního zákona, žádost o vydání společného povolení a dále posoudil žádost o povolení
k odběru podzemních vod, které podal účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního
řádu,
Obec Kadov, IČ 00251283, Kadov 65, 387 33 Kadov
zastoupená na základě plné moci
Ing. Petrem Řimnáčem, IČO 761 16 697, se sídlem Holečkova 2649/7,
370 04 České Budějovice,
a na základě tohoto posouzení:

ČÁST A
povolení k nakládání s vodami
I.

vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona

povolení k nakládání s podzemními vodami
k jejich odběru z vrtané studny HV-1 na pozemku p.č. 903/1 v katastrálním území Kadov
u Blatné, obci Kadov, pro zásobování obyvatel pitnou vodou, v okrese Strakonice, kraji
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Jihočeském, číslo útvaru podzemních vod: 63201; název útvaru: Krystalinikum v povodí Střední
Vltavy - jižní část; pozice útvaru: základní; příslušný hydrogeologický rajon: 6320; název rajonu:
Krystalinikum v povodí Střední Vltavy, č.h.p. 1-08-04-0080-0-00, orientační souřadnice S-JTSK
odběru z vrtané studny HV-1: X-799604.69; Y-1111561.88;
v tomto rozsahu:
průměrný odběr:
maximální odběr:
měsíční odběr:
roční odběr:

0,25
0,47
870,0
10440,0

l/s
l/s
m3/měsíc
m3/rok

Počet měsíců v roce, kdy je povoleno odebírat podzemní vodu: 12
Doba povoleného nakládání s podzemními vodami:
Od dokončení stavby vrtané studny na dobu životnosti stavby vodního díla vrtané studny.
Údaje o povoleném nakládání s podzemními vodami:
Související vodní dílo:
vrtaná studna HV-1 (hluboká 60 m)
Původ (odebírané) vody:
podzemní voda hlubinného oběhu
Typ odběrného objektu:
vrtaná studna HV-1
Majitel a provozovatel systému:
Obec Kadov
Vodní značka (cejch):
NE
Stanovené ochranné pásmo:
NE
Hydrogeologické vyjádření v listopadu 2021 vypracovala RNDr. Veronika Kadlecová, Odborná
způsobilost v hydrogeologii, č. 2513/2021.
Účel povoleného nakládání s podzemními vodami:
Odběr podzemních vod pro zásobování obyvatel pitnou vodou.
Povolení k odběru podzemních vod je vydáváno bez ohledu na jakost podzemních vod v místě
tohoto povoleného nakládání.

II.

stanovuje podmínky

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona
1. Množství odebírané podzemní vody bude měřeno v tlakových úsecích potrubí pracovním
měřidlem stanoveným „stanovené měřidlo“ podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii,
ve znění pozdějších předpisů, měřícím kontinuálně objem vody proteklý průtočným
profilem za jednotku času. Měření množství odebírané podzemní vody se provádí
jedenkrát za rok. Výsledky měření budou uchovávány po dobu 10 let u provozovatele
(odběratele podzemních vod) a na požádání předloženy vodoprávnímu úřadu Městskému
úřadu Blatná, odboru životního prostředí pro účely kontroly
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ČÁST B
společné povolení
III.
Ve společném povolení podle ustanovení § 15 odst. 1 a 6 vodního zákona a ustanovení § 94p
odst. 1 stavebního zákona a ustanovení § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr
novostavby vodního díla

„Vodovod včetně souvisejících objektů a zdroje pitné vody v obci Kadov
a v místních částech Pole a Lnářský Málkov“
- na pozemcích:
A. v katastrálním území Kadov u Blatné – p.č. 903/1, 903/10, 1030/1, 657/2, 1389, 155,
1603, 721/2, 1005/1, 721/1, 719/3, 719/4, 1501, 723/4, 723/3, 1032/1, 1008/1, 1450,
567/1, 1030/2, 49/3, 1030/3, 1010/1, 1011/1, 1027, 1041, 656/4, 903/4, 899/1
orientační souřadnice S-JTSK začátek stavby: X-799602.35; Y-1111572.81
orientační souřadnice S-JTSK konec stavby: X-799937.25; Y-1112015.47
orientační souřadnice S-JTSK vrtané studny HV-1: X-799604.69; Y-1111561.88
B. v katastrálním území Pole – p.č. 1557, 1562, 1564, 1567, 1572, 1420, 1408/1, 1408/5,
1983, 1940, 1685, 1754, 47/4, 1453, 1460
orientační souřadnice S-JTSK začátek stavby: X-798574.83; Y-1110528.00
orientační souřadnice S-JTSK konec stavby: X-798844.54; Y-1110862.49
C. v katastrálním území Lnářský Málkov – p.č. 1046, 1121, 1005/1, 1005/2, 1005/5, 1007/1,
1007/2, 1320, 134/1, 14, 1050, 1009/5, 1011/2, 1069
orientační souřadnice S-JTSK začátek stavby: X-799627.88; Y-1112754.21
orientační souřadnice S-JTSK konec stavby: X-799700.62 Y-1113178.67
vše v obci Kadov, v okrese Strakonice, kraji Jihočeském, číslo útvaru podzemních vod: 63201;
název útvaru: Krystalinikum v povodí Střední Vltavy - jižní část; pozice útvaru: základní;
příslušný hydrogeologický rajon: 6320; název rajonu: Krystalinikum v povodí Střední Vltavy,
č.h.p. 1-08-04-0180-0-00, 1-08-04-0080-0-00, podle projektové dokumentace pro společné řízení
vypracované v říjnu 2021, Ing. Petrem Řimnáčem, Autorizovaným inženýrem pro stavby
vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0101853.
Povolované stavební objekty:
SO 101 – Vodovod Kadov
Rozvodné vodovodní řady „C, C1, C2, C3, C4, C5, C6“ – PE 100 RC, SDR 11, v profilech d50,
d63, d90 a d110 mm, celková délka 1744,81 m
SO 102 – Vodojem Kadov – stavební část
Prefabrikovaný vodojem s úpravnou vody
Dosazovací a čerpací jímka pracích vod
Výtlak pracích vod – d50; 150 m
SO 103 – Vodojem Kadov – technologická část
Úpravna vody
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SO 104 – Vrtaná studna Kadov – stavební část
Studna HV-1: hluboká 60 m, Ø 254 mm, PVC Ø 160 mm
SO 105 – Vrtaná studna Kadov – technologická část
Čerpadlo ponorné
SO 106 – Vodovodní přípojky na veřejném prostranství Kadov
PE 100 RC, SDR 11
d32 a d40 v celkové délce 731,77 m
SO 107 – Elektroinstalace a MaR VDJ Kadov
Přípojka k vodojemu
SO 111 – Vodovod Pole
Rozvodné vodovodní řady „A, A1, A2, A3, A4“ – PE 100 RC, SDR 11, v profilech d50, d63
a d90, celková délka 1435,43 m.
SO 112 – Vodojem a ÚV Pole – stavební část
Prefabrikovaný vodojem s úpravnou vody
Dosazovací a čerpací jímka pracích vod
Výtlak pracích vod – d50; 405 m
SO 113 – Vodojem a ÚV Pole – technologická část
Úpravna vody
SO 116 – Vodovodní přípojky na veřejném prostranství MČ Pole
PE 100 RC, SDR 11
d32 a d40 v celkové délce 663,79 m
SO 117 – Elektroinstalace a MaR VDJ Pole
Přípojka k vodojemu
SO121 – Vodovod Lnářský Málkov
Rozvodné vodovodní řady „B, B1, B2, B3, B4“ – PE 100 RC, SDR 11, v profilech d50, d63
a d90, celková délka 1291,17 m.
SO122 – Vodojem a ÚV Lnářský Málkov – stavební část
Prefabrikovaný vodojem s úpravnou vody
Dosazovací a čerpací jímka pracích vod
Výtlak pracích vod – d50; 270 m
SO123 – Vodojem a ÚV Lnářský Málkov – technologická část
Úpravna vody
SO 126 – Vodovodní přípojky na veřejném prostranství MČ Lnářský Málkov
PE 100 RC, SDR 11
d32 a d40 v celkové délce 530,34 m
SO 127 – Elektroinstalace a MaR VDJ Lnářský Málkov
Přípojka k vodojemu
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IV.

stanovuje podmínky

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona:
1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí na pozemcích
A. v katastrálním území Kadov u Blatné – p.č. 903/1, 903/10, 1030/1, 657/2, 1389, 155,
1603, 721/2, 1005/1, 721/1, 719/3, 719/4, 1501, 723/4, 723/3, 1032/1, 1008/1, 1450,
567/1, 1030/2, 49/3, 1030/3, 1010/1, 1011/1, 1027, 1041, 656/4, 903/4, 899/1
B. v katastrálním území Pole – p.č. 1557, 1562, 1564, 1567, 1572, 1420, 1408/1, 1408/5,
1983, 1940, 1685, 1754, 47/4, 1453, 1460
C. v katastrálním území Lnářský Málkov – p.č. 1046, 1121, 1005/1, 1005/2, 1005/5, 1007/1,
1007/2, 1320, 134/1, 14, 1050, 1009/5, 1011/2, 1069.
2. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace pro společné povolení
vypracované v říjnu 2021 panem Ing. Petrem Řimnáčem, Autorizovaným inženýrem
pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0101853.
3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby nejméně 10 dní předem.
4. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště
umístěn štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené
zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do dokončení stavby.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem s příslušným oprávněním. Stavba může být
zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
6. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech
podzemních a nadzemních inženýrských sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou
učiněna opatření zabraňující jejich poškození. Podmínky, které vyplývají ze stanovisek
či vyjádření správců inženýrských sítí k jejich ochraně, včetně ochrany v jejich ochranných
pásmech, musí být při provádění stavby respektovány a dodrženy.
7. Budou dodrženy podmínky z vyjádření účastníků řízení:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Strakonice, zn. SÚS JčK 20767/2021 ze dne
25.11.2021,
 Zhotovitel stavby požádá před vlastním prováděním stavby u příslušného silničního
správního úřadu o povolení zvláštního užívání komunikace pro provádění stavebních
prací. Pro účel vydání tohoto povolení bude vydáno naší organizací samostatné
vyjádření. Zároveň převezme zhotovitel od zástupce Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje závodu Strakonice protokolárně dotčený úsek komunikace
do dočasného užívání a po provedení prací ho opět protokolárně předá zpět, a to
včetně předání fotodokumentace stavby.
 Zhotovitel před vlastním prováděním stavby uzavře se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje závodem Strakonice smlouvu o finanční náhradě za zvláštní užívání
komunikace.
 Výkopy ve vozovkách silnic II/174 a III/02019 požadujeme minimalizovat
a upřednostňovat použití bezvýkopových technologií.
 V místě, kde dojde k pokládce vodovodu do vozovky, bude asfaltový kryt zaříznut,
budou doloženy zkoušky hutnění a následně provedena obnova konstrukčních
a asfaltových vrstev (zkoušky hutnění a konstrukční vrstvy budou provedeny dle TP
146 – třída dopravního zatížení na silnici II/174 je dle posledních sčítání dopravy IV –
požadujeme použít skladbu vozovky dle katalogového listu č. 4). Krytové a stmelené
podkladní vrstvy konstrukce vozovky budou provedeny s přesahem od nestmelených
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vrstev ležících pod nimi. Napojení mezi stávajícím a novým asfaltovým krytem bude
ošetřeno vhodnou asfaltovou zálivkou.
 Po jednom roce od realizace dočasné opravy výkopu bude vozovka silnice v celé šíři
vyfrézována v tloušťce 50 mm a znovupoložen asfaltový kryt ACO 11 v tl. 50 mm.
Napojení mezi stávajícím a novým asfaltovým krytem bude ošetřeno vhodnou
zálivkou.
 V osadě Lnářský Málkov mimo zastavěné území (podél pozemků parc. č. 1044
a 1045) souhlasíme s uložením vodovodu do silničního pozemku, požadujeme ho ale
umístit za silniční příkop. Po provedení a oznámení užívání stavby (či kolaudačním
souhlasu) bude uzavřena mezi investorem stavby a Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje smlouva o umístění služebnosti inženýrské sítě.
8. Budou dodrženy podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů:
Stanovené závazným stanoviskem MěÚ Blatná, odboru výstavby a územního plánování,
č.j. MUBL 19013/2021 z 19.11.2021
1) Stavba bude umístěna v souladu s předloženou projektovou dokumentací, 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.
Stanovené závazným stanoviskem Obecního úřadu Kadov, Kadov 65, 387 33 Kadov,
č.j. KAD/12/2022 ze dne 20.1.2022
1) Kácení dřevin je možné provést pouze po nabytí právní moci nebo nabytí účinnosti
povolení stavebního úřadu vydaného k výše uvedenému záměru, a to až po zahájení
stavby.
2) Kácení bude provedeno přednostně v době vegetačního klidu od 1.1. do 31.3.
Stanovené závazným stanoviskem Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem
v Českých Budějovicích, odd. HOK ÚP
Písek-Prachatice-Strakonice, č.j.: KHSJC
37392/2021/HOK PI-PT-ST ze dne 29.11.2021
1) Upravovaná voda dodávaná ze zdrojů vrtů HV-1, HV-2 a HV-3, která bude sloužit
k pitným účelům, musí splňovat požadavky Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se
stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly
pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, §3, odst. 1 a §4 odst. 9. Ke kolaudaci staveb
budou předloženy rozbory vzorků upravené vody v rozsahu úplný dle přílohy č. 1
výše uvedené vyhlášky. Výsledky rozborů nesmějí být starší než 6 měsíců.
2) Technologie vody – reverzní osmóza, instalovaná v úpravně vody pro obec Pole, bude
povolena dle § 5 odst. 9, zákon č. 258/2000 Sb., v platném znění. Žádost o povolení
vodárenské technologie reverzní osmózou bude podána na KHS Jč. Kraje se sídlem
v Č. Budějovicích ÚP Strakonice. Povolení vodárenské technologie bude předloženo
k uvedení stavby úpravny vody do provozu.
3) V případě, že v úpravně vody pro nový vrt HV-1 bude použita technologie na úpravu,
která není upravena vyhl.č. 409/2005 Sb. o hygienický požadavcích na výrobky
přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody v platném znění, bude
postupováno jako v podmínce č. 2.
9. Odpady budou nabídnuty k recyklaci, zemina a kamení využita na dotčeném pozemku
a ostatní bude likvidováno odvozem na řízenou skládku.
10. Stavebník přizve vodoprávní úřad na kontrolní prohlídku stavby po jejím dokončení.
11. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.
12. Stavba bude dokončena do 4 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Stránka 6 z 16

*MUBLX00BX9Z3*
MUBLX00BX9Z3

Odůvodnění
Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, obdržel dne 13.12.2021
od Obce Kadov, IČ 00251283, se sídlem Kadov 65, 387 33 Kadov, zastoupené na základě plné
moci Ing. Petrem Řimnáčem, IČO 761 16 697, se sídlem Holečkova 2649/7, 370 04 České
Budějovice, žádost o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich odběru z vrtané
studny HV-1 na p.č. 903/1 v katastrálním území Kadov u Blatné, v obci Kadov a o společné
povolení „Vodovod včetně souvisejících objektů a zdroje pitné vody v obci Kadov“
v katastrálním území Kadov u Blatné, Pole a Lnářský Málkov, vše v obci Kadov, v okrese
Strakonice, kraji Jihočeském.
Stavební objekty SO 114 Vrtaná studna Pole – stavební část, SO115 Vrtaná studna Pole –
technologická část, byly již povoleny pravomocným rozhodnutím č.j. 12833/2019 dne 26.8.2019
vydaným Městským úřadem Blatná, odborem životního prostředí. Stavební objekty SO124 –
Vrtaná studna Lnářský Málkov – stavební část, SO125 – Vrtaná studna Lnářský Málkov –
technologická část, byly již povoleny pravomocným rozhodnutím č.j. 12842/2019 dne 26.8.2019
vydaným Městským úřadem Blatná, odborem životního prostředí.
Vodoprávní úřad žádost posoudil a zjistil, že nemá předepsané náležitosti podle přílohy č. 6
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu a není doložena přílohami k žádosti podle části B., proto byl žadatel vyzván,
aby doplnil podklady uvedené ve výzvě do termínu 31.3.2022 a zároveň vodoprávní úřad
usnesením řízení přerušil pod č.j. MUBL 858/2022 ze dne 18.1.2022. Dne 14.2.2022 žadatel
v zastoupení doložil chybějící doklady a vodoprávní úřad mohl pokračovat v řízení.
Vodoprávnímu úřadu bylo předloženo:












Projektová dokumentace „Vodovod včetně souvisejících objektů a zdroje pitné vody v obci
Kadov“ pro společné řízení vypracovaná v říjnu 2021, Ing. Petrem Řimnáčem, Autorizovaným
inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0101853.
Vyjádření hydrogeologa – RNDr. Veronika Kadlecová, Odborná způsobilost v hydrogeoloogii,
č. 2513/2021 v srpnu 2021.
Katastrální mapa a výpisy z katastru nemovitostí dotčených pozemků a staveb.
Souhlasy vlastníků dotčených pozemků se stavbou, do situací stavby.
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územního odboru
Strakonice, č.j. HSCB-4786-2/2021 UO-ST, ze dne 1.12.2021.
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých
Budějovicích, odd. HOK ÚP Písek-Prachatice-Strakonice, č.j.: KHSJC 37392/2021/HOK PI-PTST, ze dne 29.11.2021.
Závazného
stanovisko
MěÚ
Blatná,
odboru
výstavby
a územního
plánování,
č.j. MUBL 19013/2021, ze dne 19.11.2021.
Závazného stanovisko orgánu územního plánování dle § 96b stavebního zákona MěÚ Blatná,
odboru výstavby a územního plánování, č.j. MUBL 19152/2021, ze dne 22.11.2021.
Závazné stanovisko Obecního úřadu Kadov, Kadov 65, 387 33 Kadov, č.j. KAD/12/2022, ze dne
20.1.2022
Rozhodnutí o povolení připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci vydané MěÚ Blatná,
Odborem dopravy, č.j. MUBL 1476/2022, ze dne 18.1.2022.
Vyjádření Jihočeského kraje prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, závod
Strakonice – zn. SÚS JčK 20767/2021, ze dne 25.11.2021.
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Stanovisko správce povodí, Povodí Vltavy, státní podnik, zn. PVL-79155/2021/140, ze dne
12.11.2021.
Stanovisko správce povodí, Povodí Vltavy, státní podnik, zn. PVL-84475/2021/140, ze dne
3.12.2021.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Kadov a Jihočeským
krajem prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, ze dne 9.12.2021.
Vyjádření EG.D, a.s. (elektrická síť), zn. M18391 – 26151037, ze dne 15.11.2021.
Vyjádření EG.D, a.s. k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (elektrická síť),
zn. F5285-27048820, ze dne 16.11.2021.
Vyjádření EG.D, a.s. (plyn), zn. M18391 – 26151037, ze dne 15.11.2021.
Vyjádření EG.D, a.s. k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (plyn),
zn. A20504-27048821, ze dne 18.11.2021.
Vyjádření CETIN a.s., č.j. 854809/21, ze dne 14.11.2021.
Sdělení ČEPS, a.s., zn. 10323/2021/CEPS, ze dne 16.11.2021.
Plná moc k zastupování obce Kadov pro pana Ing. Petra Řimnáče, ze dne 9.7.2021.

Vymezení okruhu účastníků vodoprávního řízení:
Vodoprávní úřad při vymezování účastníků vodoprávního řízení vycházel z ustanovení § 115
odst. 4 vodního zákona a ustanovení § 27 správního řádu
 Obec Kadov, Kadov 65, 387 33 Kadov, zastoupená na základě plné moci panem Ing. Petrem
Řimnáčem, sídlem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice
Vymezení okruhu účastníků společného řízení:
Vodoprávní úřad při vymezování účastníků společného řízení vycházel z ustanovení § 94k
stavebního zákona,
Písm. a), b), ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona,
 Obec Kadov, Kadov 65, 387 33 Kadov, zastoupená na základě plné moci panem Ing. Petrem
Řimnáčem, sídlem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice
Písm. c), d) ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona,
 Výrobně obchodní družstvo Kadov, Kadov 65, 387 33 Kadov, ID DS enabgt3
 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, zastoupený organizací
hospodařící s majetkem kraje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10,
370 10 České Budějovice – Závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice,
ID DS: cadk8eb
 Římskokatolická farnost Kadov u Blatné, Na Příkopech 1, 388 01 Blatná
 EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, ID DS: nf5dxbu
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ID DS: qa7425t
 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, prostřednictvím
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České
Budějovice, ID DS: gg4t8hf
Písm. e), ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona,
A. sousední stavby p.č. st. 2, 3, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 13, 14, 16, 17, 18,
19, 20/5, 20/6, 22/1, 23, 25, 26, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 32, 33, 35/1, 35/2, 38/1, 39, 42,
43, 44, 45, 46, 47/1, 48, 49, 51, 53, 54/1, 56, 57, 58, 59, 63/1, 66, 67, 68, 69/1, 75, 79,
104, 105, 120, 133 a sousední pozemky p.č. 3/3, 6, 10, 16/1, 26/3, 26/4, 28, 31, 35, 39,
40/1, 49/1, 49/2, 49/7, 49/12, 49/14, 154/3, 154/4, 154/5, 568/1, 586/7, 654/3, 656/2,
656/6, 656/7, 656/17, 657/1, 657/2, 710/9, 710/10, 710/42, 710/63, 719/4, 719/5, 720,
721/3, 721/4, 721/5, 721/8, 721/9, 721/12, 721/13, 721/14, 721/17, 721/19, 721/20,
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721/21, 723/3, 723/5, 723/15, 723/18, 723/23, 724/1, 724/2, 724/3, 724/5, 724/6, 724/7,
724/8, 725/1, 725/3, 726/2, 736/36, 736/37, 736/38, 880/4, 890/2, 893/3, 895/3, 902/1,
902/2, 903/5, 903/7, 903/19, 903/20, 1004/2, 1005, 1005/5, 1030/2, 1031/3, 1032/1,
1032/3, 1032/5, 1032/6, 1045, 1340, 1350, 1431, 1432, 1437, 1595, 1600, 1602
vše v katastrálním území Kadov u Blatné.
B. sousední stavby p.č. st. 1/1, 2/1, 3, 4, 5/1, 5/2, 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 13, 14, 15,
17/1, 18, 20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/1, 37/2,
38, 39/1, 39/2, 39/4, 40/1, 40/2, 41/1, 42, 43/1, 43/3, 44, 45, 46, 47, 49, 52/1, 53, 54, 55,
56, 62, 68, 75, 76/1, 76/2 a sousední pozemky p.č. 1/1, 6, 9, 16, 20, 28, 31/2, 32, 35/2,
44/2, 45/1, 46, 47/2, 47/3, 72/2, 383/3, 386/1, 387/2, 394/1, 394/5, 396/5, 397/1, 1087/3,
1087/4, 1093/2, 1093/3, 1093/5, 1408/2, 1408/4, 1408/7, 1408/8, 1408/9, 1408/10,
1408/11, 1409, 1452, 1454, 1570, 1571, 1573, 1574, 1747, 1748, 1749, 1755, 1925, 1936,
1937 vše v katastrálním území Pole.
C. sousední stavby p.č. st. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15/1, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 32/1,
33, 34/1, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56/1, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 67, 73 a sousední pozemky p.č. 1, 6, 15/3, 23, 39, 45, 51,
52, 54, 55, 59, 57/1, 57/2, 64, 132/1, 132/3, 133, 134/2, 134/3, 134/5, 134/6, 134/7, 134/9,
275/3, 612/1, 612/2, 615/3, 617/2, 618/3, 618/5, 618/7, 618/8, 855/2, 855/35, 855/4,
855/41, 855/8, 1005/3, 1005/7, 1007/3, 1007/4, 1035, 1041, 1042, 1044, 1045, 1052,
1053, 1054, 1057, 1381, 1382, 1499, 1549, 1551, 1552 vše v katastrálním území Lnářský
Málkov.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení a společného územního a stavebního
řízení všem známým účastníkům Oznámení o zahájení vodoprávního řízení o povolení
k nakládání s vodami, společného územního a stavebního řízení o žádosti „společné řízení“
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č.j. MUBL 2682/2022 dne 15.2.2022. Vzhledem k tomu, že jsou
vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad
pro posouzení navrhované stavby, bylo podle ustanovení § 94m odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějšího předpisů, upuštěno
od ústního jednání spojeného s ohledáním na místě. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná
stanoviska a účastníci řízení své námitky do 15 dnů od doručení oznámení, jinak se k nim
nepřihlíží.
Účastníci řízení a dotčené orgány mohli nahlížet do předmětného spisu na Městském úřadu
Blatná, odboru životního prostředí, vodoprávním úřadě. Vodoprávní úřad upozornil, že účastníci
řízení mají možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům podle ustanovení
§ 36 odst. 3 správního řádu, uplatnit své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá
závazná stanoviska.
Účastníci řízení mohli uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru,
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených
orgánů, pokud jimi mohli být přímo dotčeno jejich vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům
nebo stavbám. Obec mohla uplatňovat ve společném územním a stavebním řízení námitky
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního
právního předpisu, mohla v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je
projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního
právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.
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Účastníci řízení mohli ve svých námitkách uvést skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako
účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Účastníci řízení se k oznámení o zahájení řízení nevyjádřili. Součástí spisu jsou souhlasy
a vyjádření správců inženýrských sítí - účastníci řízení. Pro obsáhlost těchto souhlasů a vyjádření
zapracoval vodoprávní úřad všeobecnou podmínku č. 6 ve výroku IV. rozhodnutí. K oznámení
o zahájení společného řízení nebyla uplatněna a zaslána žádná nová závazná stanoviska
dotčených orgánů. Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Podmínka č. 1 účastníka, Jihočeského kraje prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, závod Strakonice, nebyla zahrnuta do podmínek rozhodnutí, protože byla splněna. Žadatel
předložil Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě, mezi obcí Kadov
a Jihočeským Krajem, prostřednictvím Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.
Příslušný k povolení stavby hlavní (vodní dílo) je vodoprávní úřad, proto je příslušný k vydání
tohoto společného povolení.
Podle závazného stanoviska dotčeného orgánu územního plánování dle § 96b stavebního
zákona MěÚ Blatná, odboru výstavby a územního plánování, č.j. MUBL 19152/2021 ze dne
22.11.2021, Záměr je přípustný.
Stavba je v souladu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského
kraje.
Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horní
Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, neboť lze
předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít
za následek nedosažení jeho dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného
záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
Vodoprávní úřad vydal povolení k odběru podzemních vod v množství podle žádosti, vyjádření
osoby s odbornou způsobilosti a projektové dokumentace. Podle ustanovení § 10 odst. 1 vodního
zákona, Oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami v množství alespoň 1 000 m3 vody
v kalendářním roce nebo 100 m3 vody v kalendářním měsíci, je povinen měřit množství vody, se
kterou nakládá, a předávat výsledky tohoto měření příslušnému správci povodí. Vodoprávní úřad
v návaznosti stanovil podmínky ve výroku II. rozhodnutí. Povolení k odběru podzemních vod je
vydáváno bez ohledu na jakost podzemních vod v místě tohoto povoleného nakládání. Povolení
k nakládání s vodami z vrtané studny bylo vydáno na dobu životnosti stavby vodního díla vrtané
studny, tedy podle žádosti.
Vodoprávní úřad přezkoumal předložené žádosti a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním
nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním a stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho
provedení a zvláštními předpisy. Umístění staveb je v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektové dokumentace
staveb splňují obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení záměru.
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Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrocích tohoto
rozhodnutí. Vodoprávní úřad takto zdůvodnil výroky jeho rozhodnutí, podklady pro jeho vydání,
úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následných
ustanovení správního řádu 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 se
sídlem v Českých Budějovicích podáním učiněným u Městského úřadu Blatná. Odvolání se
podává v počtu účastníků řízení. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
na jeho náklady Městský úřad Blatná. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.
1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Po dni nabytí právní moci společného povolení vodoprávní úřad zašle stejnopis písemného
vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené
dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům
a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb,
a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující
identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.
Podle ustanovení § 94p odst. 5 stavebního zákona, společné povolení platí 2 roky ode dne
nabytí právní moci a pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.

Otisk úředního razítka
Podepsáno zaručeným elektronickým podpisem

Ing. Jana Šustrová
vedoucí odboru životního prostředí

Správní poplatek:
Vydání společného povolení je zpoplatněno podle položky 18 bodu 1. písm. g) a písm. h).
Přílohy – Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů. Správní poplatek v celkové výši 3300,- Kč byl zaplacen dne 4.3.2022.
Přílohy pro stavebníka:
1. Ověřená projektová dokumentace - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Štítek "Stavba povolena" - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Stránka 11 z 16

*MUBLX00BX9Z3*
MUBLX00BX9Z3

Rozdělovník:
I.-II. Účastníci vodoprávního řízení podle § 115 odst. 16 vodního zákona:
 Obec Kadov, Kadov 65, 387 33 Kadov, zastoupená na základě plné moci panem Ing. Petrem
Řimnáčem, sídlem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice
III.-IV. Účastníci společného řízení podle ustanovení § 94k stavebního zákona:
Písm. a), b), ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona, doručuje vodoprávní úřad
jednotlivě doporučeně na doručenku:
 Obec Kadov, Kadov 65, 387 33 Kadov, zastoupená na základě plné moci panem Ing. Petrem
Řimnáčem, sídlem Holečkova 2649/7, 370 04 České Budějovice
 Obec Kadov, Kadov 65, 387 33 Kadov, ID DS: 427b489
Písm. c), d) ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona, doručuje vodoprávní úřad
jednotlivě doporučeně na doručenku:
 Výrobně obchodní družstvo Kadov, Kadov 65, 387 33 Kadov, ID DS enabgt3
 Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice, zastoupený organizací
hospodařící s majetkem kraje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10,
370 10 České Budějovice – Závod Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice,
ID DS: cadk8eb
 Římskokatolická farnost Kadov u Blatné, Na Příkopech 1, 388 01 Blatná
 EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, ID DS: nf5dxbu
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ID DS: qa7425t
 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5, prostřednictvím
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 370 01 České
Budějovice, ID DS: gg4t8hf
Písm. e), ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona, doručuje vodoprávní úřad
veřejnou vyhláškou:
A. v katastrálním území Kadov u Blatné
sousední stavby p.č. st. 2, 3, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20/5,
20/6, 22/1, 23, 25, 26, 28/1, 28/2, 29, 30, 31, 32, 33, 35/1, 35/2, 38/1, 39, 42, 43, 44, 45, 46,
47/1, 48, 49, 51, 53, 54/1, 56, 57, 58, 59, 63/1, 66, 67, 68, 69/1, 75, 79, 104, 105, 120, 133
a sousední pozemky p.č. 3/3, 6, 10, 16/1, 26/3, 26/4, 28, 31, 35, 39, 40/1, 49/1, 49/2, 49/7, 49/12,
49/14, 154/3, 154/4, 154/5, 568/1, 586/7, 654/3, 656/2, 656/6, 656/7, 656/17, 657/1, 657/2, 710/9,
710/10, 710/42, 710/63, 719/4, 719/5, 720, 721/3, 721/4, 721/5, 721/8, 721/9, 721/12, 721/13,
721/14, 721/17, 721/19, 721/20, 721/21, 723/3, 723/5, 723/15, 723/18, 723/23, 724/1, 724/2,
724/3, 724/5, 724/6, 724/7, 724/8, 725/1, 725/3, 726/2, 736/36, 736/37, 736/38, 880/4, 890/2,
893/3, 895/3, 902/1, 902/2, 903/5, 903/7, 903/19, 903/20, 1004/2, 1005, 1005/5, 1030/2, 1031/3,
1032/1, 1032/3, 1032/5, 1032/6, 1045, 1340, 1350, 1431, 1432, 1437, 1595, 1600, 1602
B. v katastrálním území Pole
sousední stavby p.č. st. 1/1, 2/1, 3, 4, 5/1, 5/2, 7, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 11, 12, 13, 14, 15, 17/1, 18,
20, 21, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 39/2,
39/4, 40/1, 40/2, 41/1, 42, 43/1, 43/3, 44, 45, 46, 47, 49, 52/1, 53, 54, 55, 56, 62, 68, 75, 76/1,
76/2
a sousední pozemky p.č. 1/1, 6, 9, 16, 20, 28, 31/2, 32, 35/2, 44/2, 45/1, 46, 47/2, 47/3, 72/2,
383/3, 386/1, 387/2, 394/1, 394/5, 396/5, 397/1, 1087/3, 1087/4, 1093/2, 1093/3, 1093/5, 1408/2,
1408/4, 1408/7, 1408/8, 1408/9, 1408/10, 1408/11, 1409, 1452, 1454, 1570, 1571, 1573, 1574,
1747, 1748, 1749, 1755, 1925, 1936, 1937
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C. v katastrálním území Lnářský Málkov
sousední stavby p.č. st. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15/1, 20, 22, 23, 26, 28, 29, 31, 32/1, 33, 34/1,
34/2, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41/1, 41/2, 42/1, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56/1, 57, 59,
60, 63, 64, 65, 67, 73
a sousední pozemky p.č. 1, 6, 15/3, 23, 39, 45, 51, 52, 54, 55, 59, 57/1, 57/2, 64, 132/1, 132/3,
133, 134/2, 134/3, 134/5, 134/6, 134/7, 134/9, 275/3, 612/1, 612/2, 615/3, 617/2, 618/3, 618/5,
618/7, 618/8, 855/2, 855/35, 855/4, 855/41, 855/8, 1005/3, 1005/7, 1007/3, 1007/4, 1035, 1041,
1042, 1044, 1045, 1052, 1053, 1054, 1057, 1381, 1382, 1499, 1549, 1551, 1552
Dotčené orgány, ve smyslu ustanovení § 94m odst. 2 stavebního zákona, doručuje vodoprávní
úřad jednotlivě doporučeně na doručenku:
 Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování
 Městský úřad Blatná, odbor dopravy
 Obecní úřad Kadov, Kadov 65, 387 33 Kadov, ID DS: 427b489
 Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Č.Budějovicích, Na Sadech 25, 370
71 České Budějovice, ID DS: agzai3c
 Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Územní sbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386
01 Strakonice, ID DS: ph9aiu3
Ostatní:
 vlastní do spisu

Doručení veřejnou vyhláškou:
Z důvodu velkého počtu účastníků řízení s více než 30 účastníky, v souladu s ustanovením § 144
odst. 2 správního řádu, vodoprávní úřad účastníky řízení o rozhodnutí uvědomuje veřejnou
vyhláškou. Stavebníkovi, vlastníkům dotčených pozemků a staveb, dotčeným orgánům,
vodoprávní úřad rozhodnutí doručuje jednotlivě doporučeně na doručenku.
Elektronická úřední deska Městského úřadu Blatná: www.blatna-mesto.cz
Vyvěšeno …………………

Sejmuto ………………….

Úřední deska Obecního úřadu Kadov
Vyvěšeno dne: …………………
Sejmuto dne: …………………

………………….………………….
razítko a podpis

Městský úřad Blatná vyvěšuje tuto vyhlášku na úřední desce městského úřadu na dobu 15ti dnů. Obecní úřad Kadov žádáme o bezodkladné vyvěšení této vyhlášky na úřední desce
obecního úřadu na dobu 15-ti dnů a poté o její zaslání, s uvedeným datem vyvěšení
a sejmutí a potvrzenou obecním úřadem, na zdejší odbor životního prostředí.
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Grafická příloha:
A. katastrální území Kadov u Blatné
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B.

katastrální území Pole
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C. katastrální území Lnářský Málkov
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