
 

OZNÁMENÍ 
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Obec Dolní Třebonín, IČO 00245852, Dolní Třebonín 6, 382 01  Dolní Třebonín, 
kterou zastupuje PRVOK s.r.o., IČO 28128257, Kájovská 11, 382 21  Kájov 

(dále jen "stavebník") dne 18.11.2020 podal žádost o prodloužení stavebního povolení a 
prodloužení lhůty k dokončení stavby ke zřízení vodního díla: 

ČOV a splašková kanalizace pro Prostřední Svince a Horní Svince 
 

na pozemcích st. p. 14/1, parc. č. 95/1, 108/1, 108/3, 108/11, 108/12, 133/1, 200/5, 215/3, 
1031/2, 1046/1, 1047/1, 1051/2, 1056/2, 1057/2, v katastrálním území Prostřední Svince. 
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení. 

Stavba byla povolena rozhodnutím, které vydal Městský úřad Český Krumlov, odbor životního 
prostředí a zemědělství, dne 25.10.2018 pod č.j.: MUCK 53024/2018/OŽPZ/Si (sp.zn.: S-MUCK 
27392/2018/Si) 

Stavba obsahuje: 

• ČOV a přístupová komunikace a vodovodní přípojka k ČOV 

• Sběrač O 

• Sběrač S1 

• Sběrač S1-1 

• Sběrač S1-2 

• Sběrač S1-3 

• Sběrač S1-4 

• Výtlačný řad V 

• Sběrač S2 

• Sběrač S3 
 
Změna stavby bude spočívat v prodloužení doby platnosti stavebního povolení a 
prodloužení lhůty k dokončení stavby do 31.12.2024. 
 

Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako 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, jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. 
d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 
znění, a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), oznamuje podle § 115 
odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení, ve kterém podle 
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§ 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené 
orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do 

 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Český 
Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, úřední dny pondělí a středa 7,30 - 11,00 a 
12,00 - 17,00; úterý, čtvrtek a pátek 7,30 - 8,30; jindy po telefonické dohodě). 

 
Vodoprávní úřad upozorňuje žadatele, že ve výše stanovené lhůtě je nutno: 
zaplatit správní poplatek ve výši 1000- Kč (slovy jeden tisíc korun českých). Poplatek je 
stanoven položkou 18 odst. 5. Sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu k zákonu č. 
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Částku je možno uhradit 
na pokladně Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, 1. patro, poštovní poukázkou či 
převodním příkazem na účet vodoprávního úřadu u peněžního ústavu: 

Komerční banka a.s. číslo účtu: 19-221241/0100         variabilní symbol: 9616002343 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí 
být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a 
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se 
nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního 
zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku 
nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo 
ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo 
jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich 
může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému 
záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle 
zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je 
projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního 
předpisu zabývá. 
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové 
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud 
je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo 
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.  
Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se 
nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním 
řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření 
o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 
stavebního zákona nepřihlíží. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Vlasta Horáková 
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství 
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Obdrží 
Účastníci řízení o povolení k vypouštění odpadních vod a společného územního a 
stavebního řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a § 94k písm. a) stavebního zákona 
(doručenky) 
1. Obec Dolní Třebonín, prostřednictvím PRVOK s.r.o., IDDS: 9auuid6 
 sídlo: Kájovská č.p. 11, 382 21  Kájov 
 
Účastník řízení o povolení k vypouštění odpadních vod podle § 27 odst. 2 správního řádu 
(doručenky) 
2. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
 
Účastník řízení o vydání společného územního a stavebního řízení podle § 27 odst. 2 
správního řádu a § 94k písm. c) stavebního zákona (doručenky) 
3. Zemědělské družstvo Třebonín, IDDS: uhwuxp2 
 sídlo: Horní Třebonín č.p. 9, 382 01  Dolní Třebonín 
4. Prof. RNDr. DrSc. Pavel Kindlmann, Prostřední Svince č.p. 35, Dolní Třebonín, 382 32  
Velešín 
5. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb 
 sídlo: Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01  Český Krumlov 1 
6. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu 
 sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
7. Michaela Saiko, Prostřední Svince č.p. 3, Dolní Třebonín, 382 32  Velešín 
8. Tomáš Chumlen, Prostřední Svince č.p. 3, Dolní Třebonín, 382 32  Velešín 
9. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, IDDS: zjq4rhz 
 sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 
10. CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
11. Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf 
 sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00  Praha 5-Smíchov 
 
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou 
vyhláškou a dálkovým přístupem) – dle § 87 odst. 3 SZ se účastníci podle § 85 odst. 2 
písm. b) identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v KN: 
 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 
 st.p. 28, 4, 80, 58, 57 v k.ú. Prostřední Svince 
 parc.č. 651, 644/3, 644/1, 660, 1052/2, 603/2, 1046/2, 101/1, 169, 168, 129/1, 131/3, 
 174/4, 174/6, 174/1, 167/2 v k.ú. Prostřední Svince a parc.č. 698 a 697 v k.ú. Dolní 
 Svince. 
  
Dotčené orgány 
12. Městský úřad Český Krumlov, Odbor úřad územního plánování, Kaplická č.p. 439, Horní 
Brána, 381 01  Český Krumlov 1 
 
Na vědomí 
13. Městský úřad Český Krumlov, stavební úřad, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01  Český 
Krumlov 1 
 
 Dále se doručí se žádostí o zveřejnění na úřední desce: 
14. Obec Dolní Třebonín, úřední deska, IDDS: bipbkma 
 sídlo: Dolní Třebonín č.p. 6, 382 01  Dolní Třebonín 
15. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01  Český 
Krumlov 1 
 
Toto oznámení bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách Obce Dolní 
Třebonín a vodoprávního úřadu MěÚ Český Krumlov. Oznámení bude též zveřejněno 
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způsobem umožňující dálkový přístup (poslední den této lhůty se považuje oznámení, byla-li 
v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup). Oznámení 
s vyznačeným datem vyvěšení bude vráceno vodoprávnímu úřadu. 
 
 
 
Vyvěšeno dne………………………………………... 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení 
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