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V Nepomuku dne: 12. 10. 2006 
 
Rozhodnutí  
 
Městský  úřad v Nepomuku –  odbor výstavby a životního prostředí jako věcně a místně 
příslušný orgán  vodoprávní podle ust. § 104, odst. 2, písm. c) a  § 106 zák.  č.  254/2001  Sb., 
o  vodách  a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále 
jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění pozdějších  předpisů po 
provedeném správním řízení, jehož hlavními účastníky jsou (dle § 27, odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů):  

• Obec Kasejovice,  

Rozhodl ve vodoprávním řízení dle § 115 vodního zákona a uděluje: 
 
P O V O L E N Í 
obci Kasejovice 
ke stavbě vodního díla „Vodovod Újezd u Kasejovic na pozemcích parc. č. 949/1 (PK), 
1574/1 (PK)., parc. č. 1574/2, 1574/3, 1575  v k.ú. Kasejovice a na pozemcích parc. č. 1315, 
1314, 1316, 1333, 1335/1, 1346, 1335/21, 1301, stp. č. 65/1 a parc.č. 742 (PK), 1165 (PK), 
1163/2 (PK), 1163/3 (PK), 1163/4 (PK), 1169 (PK), 1164 (PK) v k.ú. Újezd u Kasejovic. 
Účelem zřízení nových vodovodních řadů v obci Újezd u Kasejovic je napojení dalších 
odběratelů na zdroj kvalitní pitné vody, která odpovídá vyhlášce MZe č. 376/2000 Sb. Nový 
vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad, který zásobuje obec Kasejovice. 

Délka navrženého vodovodního řadu: 
Nový vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad z PVC 160.  
- vodovodní řad A,   materiál PVC 90             ...  1,416 km 
- vodovodní řad B,   materiál PVC 90             ...   0,261 km 
- vodovodní řad B1, materiál PVC 90             ...   0,104 km 
- vodovodní řad B2, materiál PVC 90             ...   0,143 km 
- vodovodní řad C,   materiál PVC 90             …  0,060 km 
Celkem nové vodovodní sítě  1,984 km. 

Povolení se uděluje za těchto podmínek: 
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1. Stavba bude provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací vypracovanou 
v 9/2003 . Za správnost této PD ručí její  zpracovatel Dana Trojovská, Ing. Lukáš 
Klein KaV Starý Plzenec a.s., Sedlec 195. Případné změny je třeba předem projednat a 
schválit projektantem a vodoprávním orgánem. 

2. Před zahájením prací bude v souladu s § 75 zákona č. 50/1976 Sb. provedeno vytýčení 
objektů a vedené trasy osobou a organizací k tomu oprávněnou. Investor vyvolá 
jednání se správci všech podzemních a nadzemních sítí, které mohou být stavbou 
dotčeny, za účelem vytýčení jejich trasy a ochranných pásem. 

3. Veškeré práce budou prováděny za dodržení platných předpisů a příslušných ČSN, 
týkajících se bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a ochrany zdraví osob 
na staveništi. 

4. Při výstavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb.,upravující 
požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy 

5. Za odborné vedení a provádění stavebních prací odpovídá dodavatelská organizace. 
Její jméno oznámí investor vodoprávnímu úřadu před zahájením stavebních prací. 
Dodavatel je povinen řádně vést záznamy o průběhu stavby ve stavebním deníku. 

6. Práce budou prováděny tak, aby byl umožněn vstup na sousední pozemky. Po 
ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního nebo 
projektovaného stavu. 

7. Investor bude respektovat vyjádření ZVHS – pracoviště Písek ze dne 5. 3. 2003 pod 
č.j. 63/03:  
- zařízení v naší správě č. HIMS 1-00030-5 
- při realizování musí být respektována ČSN 73 6961, tzn. podcházet minimálně 0,5 m 
pod zatrubněnou vodotečí . 

8. Investor bude v plném  znění respektovat vyjádření Zpč. energetiky a.s. ze dne 5. 9. 
2006. O vyjádření k existenci telekomunikačního zařízení je nutno samostatně požádat 
firmu ČEZnet, a.s. 
- v zájmovém území stavby vodovodu se nachází venkovní vedení VN 22 kV, NN 0,4 
kV a transformační stanice VN a NN 
- uvedené zařízení distribuční soustavy je nutno respektovat a chránit jakožto veřejně 
prospěšné zařízení včetně ochranného pásma ve smyslu § 46 zákona č. 458/2000 Sb., 
v plném znění 
- při zřizování staveniště je nutné postupovat v souladu s § 18, vyhl. č. 324/1990 Sb., 
ČSN 73 3050 Zemní práce, ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení 
- všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu, uvedené v § 46, odst. 8, zákona č. 
458/2000 Sb., v platném znění, jsou podmíněny písemným souhlasem ZČE a.s. 

9. Investor splní podmínky vyjádření Odboru výstavby a životního prostředí MěÚ 
Nepomuk ze dne 25. 3. 2003 pod č.j. 251/VŽP/03 
a) z hlediska ochrany přírody: 
-  veškeré práce musí být prováděny tak, aby nedocházelo k ničení či poškozování 
stávající zeleně včetně jejích kořenů 
- k eventuelnímu odstranění stromů či keřů musí být předchozí souhlas OÚ Kasejovice 
- po ukončení stavby bude terén uveden do původního stavu 
- nemáme připomínek k navrhovanému uložení přebytečné zeminy na skládku 
určenou OÚ Kasejovice 
b) z hlediska ochrany ZPF 
- zemní výkopové práce budou prováděny tak, že bude skryta svrchní kulturní vrstva 
půdy i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy odděleně od ostatní výkopové 
zeminy a následně budou použity po ukončení stavby pro uvedení pozemků do 
původního stavu opět jako svrchní vrstvy 



- pokud bude nutné použít zemědělské pozemky k nezemědělským účelům na dobu 
delší než jeden rok, včetně doby potřebné pro uvedení pozemků do původního stavu, 
je investor povinen požádat odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Nepomuk jako 
příslušný orgán ochrany ZPF o souhlas s dočasným odnětím půdy ze ZPF 
- všechny prováděcí práce, jimiž bude dotčen zemědělský půdní fond, budou v 
předstihu projednány s vlastníky, případně nájemci těchto pozemků 

10. Investor splní podmínky vyjádření MěÚ Nepomuk, odboru dopravy ze dne 26. 3. 2003 
pod č.j. 199/DOP/2003. 

11. Budou splněny podmínky SÚS Starý Plzenec ze dne 22. 6. 2004 pod č.j.1734/6/04/T-
426: Z předložené dokumentace provedení stavby „Vodovod Újezd u Kasejovic“ je 
zřejmé, že splňuje požadavky, a proto souhlasíme s vydání stavebního (vodoprávního) 
povolení v tomto rozsahu  
III/17728 – 92 m podélného umístění v nezpevněné krajnici 
2x  kolmý protlak 
za předpokladu, že budou splněny následující podmínky: 
a) Zásah do tělesa silnice III/17728 musí být před zahájením prací samostatně povolen 
dle ustanovení § 25 zák. č, 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisů silničním správním úřadem MěÚ Nepomuk,, odborem dopravy 
jako zvláštní užívání silnice. 
b) Před zahájením prací (na základě vydaného povolení ke zvláštnímu užívání silnice) 
uzavře investor (pověřený zhotovitel) s SÚS Starý Plzenec „Smlouvu o omezení 
užívání nemovitosti“. Bez uzavření této smlouvy nesmí být práce v silnici zahájeny. 
Před zahájením prací převezme zhotovitel protokolárně od SÚS dohodnutý úsek 
silnice k provedení stavby s místním upřesněním rozsahu zásahu do silnice. 
c) Při provádění prací splnit tyto podmínky: 
- výkopek ukládat mimo vozovku (odvážet na mezideponii) 
- vedení a jeho příslušenství uložit minimálně 100 cm pod povrchem vozovky 
- pro zásyp (použit vhodný nenamrzavý materiál a řádně jej hutnit po vrstvách 20-   
30 cm 
- zhotovitel zodpovídá za zajištění soustavného odvodnění výkopů, řádného  
zabezpečení výkopu (napař. pažením), ze případné škody na křižujícím vedení a  
zejména za pravidelné dosypávání výkopů a udržování v rovině povrchu vozovky  
do doby provedení konečných úprav 
- vstupní a výstupní montážní jámy pro kolmý protlak provést mimo silniční tělesa 
(min. 1,0 m od zpevněné či nezpevněné krajnice) 
- uvést silniční těleso do původního stavu včetně součásti a příslušenství zejména  
svislé a vodorovné dopravního značení., upravit povrch terénu u silnice tak, aby  
nedošlo k narušení odvodnění silnice 
- do doby provedeni konečných úprav bude osazeno stanovené přechodné dopravní  
značení 
- převzít  záruku za kvalitu provedených prací v trvání 24 měsíců 
d) Po dokončení prací protokolárně předat úsek silnice zpět SÚS Starý Plzenec.  

12. Investor splní podmínky vyjádření společnosti TELEFÓNICA 02 Czech Republic a.s. 
ze dne 7. 9. 2006 pod č.j. 153042/06/CPN/VVO: Při realizaci výše popsaných prací 
dojde ke střetu se sítěmi společnosti Telefónice 02 Czech Republic, a.s. Při provádění 
stavebních zemních nebo jiných  prací je investor povinen učinit nezbytná opatření, 
aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení VKS, zejména: 
a) Při činnostech v blízkosti vedení VKS je povinen respektovat pravidla stanovená 
právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále 
PVKS) a nadzemního vedení komunikační sítě (dále NVKS) tak, aby nedošlo k 



poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s 
PVKS dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v 
platném znění a normy související. 
b) Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVKS na terénu podle 
obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVKS prokazatelně 
seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§18, vyhl. 324/1990 Sb.). 
Elektromagnetické vytyčení PVKS je též možno objednat u společnosti Telefónica 02 
Czech Republic. a.s., 15 dní před zahájením prací. 
c)  Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v 
případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVKS příčnými sondami. Upozornit je také 
na možnou odchylku   30 cm mezi skutečným uložením PVKS a polohovými údaji ve 
výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od 
krajních vedení vyznačené trasy PVKS nepoužívali žádných mechanizačních 
prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali 
nejvyšší opatrnosti. 
d) Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností 
zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica 02 Czech Republic, 
a.s.  pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až  po  
projednání a schválení dalšího postupu. 
e)  Při provádění zemních  prací v blízkosti PVKS postupovat tak, aby nedošlo ke 
změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté 
vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. 
f)   Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, 
rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad 
PVKS. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVKS je povinen provádět v takové 
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (§ 19, odst. 5, Vyhl. 324/1990 Sb., 
čl. 56 ČSN 74 3050). 
g)  Dojde-li při  provádění zemních prací k odkrytí PVKS, vyzvat pracovníka POS ke 
kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.  
h) Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, 
uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, kontroly apod.), které jsou součástí 
vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani 
přemístěna. 
i)  Mimo vozovku není dovoleno trasu PVKS přejíždět vozidly nebo stavební 
mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. 
Způsob mechanické ochrany trasy PVKS projednat se zaměstnancem POS. 
j)  Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet 
stavby s VKS. 
k)  Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení VKS neprodleně 
oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica 02 Czech Republic, a.s. 

13. Investor splní podmínky  vyjádření Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje 
č.j. HSPM-364-7/OP/SPS-2003 ze dne 30. 4. 2003: 
- splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného Ing. 
Václavem Petrášem v 4/2003 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární 
bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů 
- oznámit HZS Plzeňského kraje, územnímu odboru Plzeň-jih v předstihu termín 
případných uzavírek nebo částečných uzavírek jednotlivých vozovek (jmenovitě), a po 
dobu jejich trvání      

14. Investor splní podmínky stanoviska Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ze 
dne 22. 6. 2004: 



V řízení o zahájení vodoprávního řízení na akci „Vodovod Újezd u Kasejovic“ 
uplatňuje Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni následující 
stanovisko. S vodoprávní řízením se souhlasí za těchto podmínek, ke kolaudaci budou 
předloženy následující doklady:  
O zdravotní nezávadnosti vody dle vyhlášky č. 252/2004Sb., kterou se stanoví 
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. 
Materiály použité na výstavbu vodovodu jsou v souladu s požadavky vyhl. č. 37/2001 
Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a 
na úpravu vody. 

15. Rozhodnutí o umístění stavby vydal odbor výstavby OÚ Kasejovice dne 14. 5. 2003 
pod č.j. 136/2003/Výst. 

16. Po skončení prací investor požádá o uvedení stavby do trvalého provozu, ke kterému 
předloží doklady dle § 30 – 31 vyhl. 132/1998 Sb. Součástí dokladů bude rovněž 
geometrické zaměření skutečného provedení stavby. 

17. Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno toto povolení je nutné, aby 
dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle § 11 
odst. 1 vodního zákona tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu do 2 měsíců 
ode dne, kdy došlo k převodu nebo přechodu. 

18. 18. Stavební povolení pozbývá platnosti, dle § 67 stavebního zákona, jestliže stavba 
nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 

O d ů v o d n ě n í 
Dne 16. 8. 2006  požádala Obec Kasejovice, Husova 98, MěÚ Nepomuk, odbor výstavby a 
životního prostředí o  prodloužení stavebního povolení vydaného dne 29. 6. 2004 pod č.j. 
312/VŽP/04  na vodní dílo „Vodovod Újezd u Kasejovic“ na pozemcích parc. č. 949/1 (PK), 
1574/1 (PK)., parc. č. 1574/2, 1574/3, 1575  v k.ú. Kasejovice a na pozemcích parc. č. 1315, 
1314, 1316, 1333, 1335/1, 1346, 1335/21, 1301, stp. č. 65/1 a parc.č. 742 (PK), 1165 (PK), 
1163/2 (PK), 1163/3 (PK), 1163/4 (PK), 1169 (PK), 1164 (PK) v k.ú. Újezd u Kasejovic. 
Stavební povolení dle § 67 stavebního zákona pozbylo platnosti dne 4. 8. 2006. Předložený 
návrh nebyl úplný, proto bylo dne 19. 9. 2006 usnesením správní řízení přerušeno s výzvou k 
doplnění předloženého návrhu. 5. 10. 2006 byly doplněny požadované podklady –  
aktualizovaná Vyjádření Povodí Vltavy s.p., Vyjádření ČEZ a.s. Plzeň a Vyjádření o existenci 
podzemních vedení komunikační sítě společnosti Telefónica 02, Czech Republic a.s. MěÚ 
Nepomuk, odbor výstavby a životního prostředí pokračoval v  řízení dle ust. § 115 vodního 
zákona a ust. § 44 správního řádu. Dle § 27, odst. 1 správního řádu byli určení účastníci řízení 
(viz výrok tohoto rozhodnutí) a dle § 27, odst. 2 správního řádu byli určení  účastníci řízení a 
doručeno dle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou. 
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 
Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a 
vyjádření vodoprávního úřadu, proto zahájil odbor výstavby a životního  prostředí  
Městského  úřadu  v Nepomuku řízení podle § 115 vodního zákona, o  vodoprávním  řízení a 
ust. § 44 správního řádu. Připomínky dotčených orgánů a organizací jsou zahrnuty do 
podmínek rozhodnutí. 
Po přezkoumání podané žádosti z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem bylo zjištěno, 
že povolované zřízení vodního díla neporušuje za shora uvedených podmínek vodní poměry, 
obecné ani jiné zájmy, na podkladě vyplněných tiskopisů žádostí a dokladu o zaplacení 
správního poplatku dle § 6, odst. 1, položky 17, odst. 1, písm. i) zákona č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, Vám vodoprávní úřad udělil žádané vodoprávní povolení vázané na 
splnění výše uvedených podmínek a povinností.  



Poučení o odvolání 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje, a to podáním učiněným u zdejšího odboru výstavby a životního prostředí. 

Ing. Jiří Levý 
vedoucí odboru výstavby 
a životního prostředí 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce OÚ Kasejovice.  

Doručí se : 

• Účastníci řízení veřejnou vyhláškou 
• Úřad obce Kasejovice k vyvěšení a podání zprávy odboru výstavby a životního 

prostředí v Nepomuku o datu vyvěšení a sejmutí 

Doporučeně na doručenku : 

• HZS Plzeňského kraje 
• KHS Plzeňského kraje 
• KaV Starý Plzenec 
• ČEZ a.s., Plzeň 
• TELEFÓNICA 02 CZECH REPUBLIC, a.s. 
• SÚS Starý Plzenec 
• Policie ČR, OŘ – DI Plzeň-jih 
• Zemědělská vodohospodářská správa, Nádražní 1988, 397 01  Písek 
• Povodí Vltavy s. p. Horní Vltava, Litvínovická 5, 370 21  České Budějovice 
• OÚ Kasejovice - odbor výstavby  

Vyvěšeno: 18.10.2006  
Sejmuto: 3.11.2006 

 


