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INTERSNACK a.s., Choustník 164, 391 18 Choustník

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
veřejnou vyhláškou

Výroková část:
Městský úřad Tábor, stavební úřad, 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
v územním řízení posoudil podle § 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
(dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 30.1.2019 podala
INTERSNACK a.s., IČO 14504031, Choustník 164,391 18 Choustník,
kterou zastupuje
Sweco Hydroprojekt a.s., IČO 26475081, Táborská 940/31,140 00 Praha 4-Nusle
(dále jen "žadatel") jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, a na základě tohoto posouzení:
Vydává podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

územní rozhodnutí o umístění stavby
Choustník, Bohemia Chips - vodovod I. a H. etapa, objekty: SO 101 Vodovod; SO 102 Předávací a
čerpací stanice; SO 103 Přípojka NN (dále jen "stavba") na pozemcích pare. č. 60, 403 v katastrálním
území Chabrovice, pare. č. 118/10, 118/11, 118/31, 118/32, 118/41, 120/6, 120/7, 120/31, 120/33, 179/36,
179/58, 852/21, 852/23, 852/26, 853, 854, 855, 873/14, 911/1 v katastrálním území Choustník, pare. č.
362, 363, 490/2, 490/3, 496, 527/1, 528, 530, 533 v katastrálním území Kajetín, pare. č. 1684/3, 1913,
1920, 1921, 1922, 1924, 1926, 1938, 1939, 1940, 1948, 1999, 2000, 2001, 2002, 2022, 2052, 2141, 2186,
2208, 2221, 2244, 2246, 2247, 2248, 2250, 2251 v katastrálním území Košice u Soběslavi, st. p. 6, pare.
č. 10/1, 10/2, 222/22, 222/23, 222/24, 222/25, 324, 327, 328, 329/1, 329/2, 333, 338/2, 338/3 v
katastrálním území Krátošice, pare. č. 865/8, 865/9, 865/10, 865/11, 865/12, 865/13, 865/14, 870/3, 871 v
katastrálním území Skopytce.
Popis umisťované stavby:
Jedná se o vodovod o celkové délce 9884 m pro zajištění pitné vody pro výrobní účely areálu
INTERSNACK. Bude napojen na stávající vodovod ve vzdušníkové šachtě 301 (MŠ 4 + VŠ 17)vkm
37.734 vodovodu Vodárenské soustavy Jižní Čechy (VSJČ) na pozemku parc.č. 1920 v k.ú. Košice u
Soběslavi, zároveň se jedná o předávací místo 013C12 pro obec Košice. Voda bude dovedena do
stávajícího zemního vodojemu v areálu INTERSNACK.. Stavba bude rozdělena do 2 etap, které na sebe
budou navazovat.
I.Etapa
SO 101 Vodovod: V I. Etapě se jedná o vodovod, který povede od napojení na přívodní řad VSJČ OC
800 ve vzdušníkové šachtě (šachta 301), který povede v souběhu s přívodním řadem OC 800 v min.
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vzdálenosti 1,5 m, který bude po cca 120 m křížit, dále povede protlakem pod silnici 111/13527 na
pozemku parc.č. 1924, za kterou povede pod Doubským potokem k předávacímu místu s čerpací stanicí,
kde bude ukončen. Vodovod bude v délce 291 m z potrubí PE 100 d 225 mm, uloženého v min. hloubce
1 m, pod komunikacemi v min. hloubce 1,2 m. Při křížení se sítěmi a komunikacemi bude potrubí
uloženo v chráničkách.
SO 102 Předávací a čerpací stanice: Bude umístěna na pozemku parc.č. 1948 v k.ú. Košice u Soběslavi.
Jedná se o zděný nadzemní objekt o rozměrech 5,3 x 6,8 m, se sedlovou střechou o výšce hřebene 5,95 m
nad upraveným terénem. Pro přístup a příjezd ke stanici bude provedena zpevněná plocha o ploše 82 m2,
která bude provedena jako asfaltobetonová konstrukce. U silnice bude umístěn příčný odvodňovací žlab k
zabránění natékání/vytékání povrchových vod na/ze silnice. Povrchové vody budou svedeny do příkopu
za novým propustkem DN600, který bude na vtoku a výtoku opatřen čely s oboustranným šikmým
seříznutím pod úhlem 45°. Dešťová voda ze střechy objektu bude pomocí svodů směrem do Dubského
potoka a likvidována na pozemku investora přirozeným vsakem.
SO 103 Přípojka NN: Na stávající vedení bude napojena v novém elektroměrovém rozvaděči, který bude
umístěn u pozemku parc.č. 1058/2 v k.ú. Košice u Soběslavi. Odtud povede v chráničce v protlaku pod
komunikací, dále podél komunikace a křížením pod Dubským potokem k předávací stanici, kde bude
ukončena. Bude v délce 230 m provedena kabelem 4 x 16 mm2 uloženým v hloubce cca 1 m, pod
komunikacemi v chráničkách v min. hloubce 1,2 m, v pískovém loži a obsypaným po vrstvách hutněným
výkopkem. Nad kabelem bude uložena signální folie.
II.Etapa
SO 101 Vodovod: VE II. Etapě se jedná o vodovod, který povede od předávací stanice po dotčených
pozemcích v k.ú. Košice u Tábora, Chabrovice, Skopytce, Krátošice, Kajetín, Choustník až do vodojemu
v areálu INTERSNACK Choustník, kde bude ukončen. Vodovod bude v délce 9593 m z potrubí PE 100
d 225 mm, uloženého v min. hloubce 1 m, pod komunikacemi v min. hloubce 1,2 m. Při křížení se sítěmi
a komunikacemi bude potrubí uloženo v chráničkách. Pro obce Krátošice, Skopytce a spotřebiště Kajetín
(obec Choustník) budou připraveny odbočky pro možné budoucí napojení na zdroj pitné vody.
Pro umístění stavby, zpracování projektové dokumentace se stanovují tyto podmínky:
1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou dokumentací pro územní řízení vyhotovenou Ing.
Václavem Houškou, fa. Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 14504031, Táborská 31, 140 16 Praha 4,
autorizovanou Ing. Petrou Niedlovou, ČKAIT 0101872 z 01/2019.
2. Stavba Choustník, Bohemia Chips - vodovod I. a II. etapa, objekty: SO 101 Vodovod; SO 102
Předávací a čerpací stanice; SO 103 Přípojka NN na pozemcích pare. č. 60,403 v katastrálním území
Chabrovice, pare. č. 118/10, 118/11, 118/31, 118/32, 118/41, 120/6, 120/7, 120/31, 120/33, 179/36,
179/58, 852/21, 852/23, 852/26, 853, 854, 855, 873/14, 911/1 v katastrálním území Choustník, pare.
č. 362, 363, 490/2, 490/3, 496, 527/1, 528, 530, 533 v katastrálním území Kajetín, pare. č. 1684/3,
1913, 1920, 1921, 1922, 1924, 1926, 1938, 1939, 1940, 1948, 1999, 2000, 2001, 2002, 2022, 2052,
2141, 2186, 2208, 2221, 2244, 2246, 2247, 2248, 2250, 2251 v katastrálním území Košice u
Soběslavi, st. p. 6, pare. č. 10/1, 10/2, 222/22, 222/23, 222/24, 222/25, 324, 327, 328, 329/1, 329/2,
333, 338/2, 338/3 v katastrálním území Krátošice, pare. č. 865/8, 865/9, 865/10, 865/11, 865/12,
865/13, 865/14, 870/3, 871 v katastrálním území Skopytce bude umístěna dle přiložených situací a
seznamu souřadnic, které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí (koordinační situace č.v. C.3.2,
katastrální a koordinační situace č.v. C.4.1, C.4.2, C.4.3, C.4.4, vytyčovací body č.v. C.5).
3. Před zahájením prací požádá investor o vytýčení podzemních sítí a zajistí ochranu stávajících
inženýrských sítí před poškozením, v souladu s technickými podmínkami poskytnutými jejich
majiteli a správci.
4. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení WN, nadzemní vedení VN,
podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN, nadzemní sdělovací vedení, distribuční trafostanice
VN/NN společnosti E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD). Ke stavbě v ochranných pásmech (dále jen
OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic jc investor povinen
zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č.
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v
platném znční. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční
a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob
elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
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a) Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich
stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnosti osob.
Budou dodržena platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
b) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
c) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na
telefonní číslo 800 225 577.
Výše uvedená stavba zasahuje do ochranného pásma (OP) společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále
jen ECD). ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při
splnění těchto podmínek:
a) V OP elektrické stanice a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně
dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že
v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno: provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost
a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, provádět činnosti,
které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech
pare prováděcí dokumentace a jeho vyznačení viditelným způsobem přímo v terénu.
c) Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů
před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu
kabelu bezpečně ůrěit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně
kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.
d) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez
použití jakýchkoli mechanismů s nej vyšší opatrností.
e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození
poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle
pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při
vytýčení nebo po jeho odkrytí.
f) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude
proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou
poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
g) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí
odpovídat příslušným ČSN.
h) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN,, podzemního vedení VN a NN, bude
před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou sítě (dále jen RSS), která
stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN
50 110-1.
i) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP
nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
j) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční
soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN
EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází plynovod společnosti E.ON Distribuce, a.s.
(dále jen ECD). Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) plynárenského zařízení a
ke stavbě v bezpečnostních pásmech (dále jen BP) vysokotlakých plynárenských zařízeních je
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 68 odst. 4 a § 69 odst. 3 zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční zařízení, jste
povinni dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby
nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo zdraví osob, zejména tím, že bude
zajištěno:
a) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení.
b) V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění plynárenského zařízení.
c) Ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování ECD na tel.č. 800 225 577.
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V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází plynovod společnosti E.ON Distribuce, a.s.
(dále jen ECD). Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční
zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá
opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo zdraví osob, zejména
tím, že bude zajištěno:
a) Zakreslení plynárenského zařízení vyskytujícího se v zájmovém území do všech pare prováděcí
dokumentace a jeho vyznačení viditelným způsobem přímo v terénu.
b) Objednání přesného vytýčení trasy vedení v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů
před zahájením prací v bezpečnostním pásmu plynárenského zařízení. V případě, že nebude možné
trasu plynovodu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu
ruční odkrytí plynovodu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR.
c) Prokazatelně seznámit pracovníky vykonávající výkopové práce s uložením plynárenského
zařízení.
d) Provádění prací v souladu s ČSN 73 3050 (NTP, STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých
hran, VTP - zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
e) Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k
jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo
po jeho odkrytí.
f) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude
proveden zápis. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na
náklady investora stavby.
g) Po skrývce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev
budou přizváni zástupci Regionální správy sítě plynu ke kontrole, o které bude proveden zápis.
Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení nebo navýšení terénu.
h) Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle § 70 zák.č. 458/2000 Sb. v platném znění,
po předchozí dohodě s oddělením Rozvoje a výstavby plynu ECZR a technikem RS plynu.
i) Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování ECD na
telefonní číslo 1239.
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází sítě elektronických komunikací společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK).
a) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pří provádění jakýchkoliv činností, zejména
stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v
oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby
nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné
komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
b) Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen
respektovat ochranné pásmo podzemního vedení sítě elektronických komunikaci (PVSEK) a
nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo
zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými
právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v
oboru stavebnictví a technologickými postupy.
c) Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK
je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
d) Započetí činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS.
e) Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí
osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S
vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly
činnosti provádět.
f) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i
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hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové
dokumentaci.
g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba,
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti
prověšení, poškození a odcizení.
h) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu
oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel
souhlas k pokračování v pracích.
i) V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník,
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s
ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen
provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných
právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a
technologických postupů.
j) Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím
pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až
poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
k) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného
pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci
zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů atd.).
l) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v
takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být
vykonávány ve vzdálenost menší než Im od NVSEK.
m) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek,
optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
n) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně
od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 724 216 554 nebo v
mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.
o) Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního
orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebojím
pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace
stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
Křížení a souběh se SEK
p) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi
technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat SEK
v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5
m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
q) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá
umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely
SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1
m.
r) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně
kontaktovat POS.
s) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např.
zabetonováním).
V dotčeném území stavby se nachází technická infrastruktura (TI) a základnová stanice (ZS)
společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak,
aby nedošlo k poškození TI stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:
a) Před zahájením zemních prací bude provedeno vytyčení polohy podzemního telekomunikačního
vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase).
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b) Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení).
c) Upozorní organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od
polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
d) Upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali
zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení
(zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.).
e) Rádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození,
odcizení.
f) Odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa
kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.
g) Nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožňovala přístup k
tobě (včetně např. trvalých parkovišť apod.).
h) Bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami.
i) Při křížení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
j) Minimálně 1 měsíc před realizací oznamte zahájení uvedené akce, a to včetně plánovaného
výpadku napájení ZS
k) Stavebník nebude provádět žádnou manipulaci s technologií a konstrukcemi společnosti TMCZ.
l) Všechny práce, úpravy aj. činnosti, které mohou ovlivnit konstrukci, přístup, napájení nebo
technologii ZS musí být v předstihu min. 14 dnů nahlášeny na e-mailovou adresu property@tmobile.cz.
Stavba křižuje vodní toky ve správě Povodí Vltavy, s.p. Požadujeme předložit dokumentaci ke
stavebnímu povolení k vyjádření.
Záměr bude umístěn v ochranném pásmu vodních zdrojů pro obec Košice (studna SI a S2). Před
zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných
ČEVAK a.s., vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem. Projektová dokumentace bude
fa. ČEVAK, a.s. předložena k vyjádření.
Stavbou budou dotčeny silnice č. 111/13527 na pozemku parc.č. 1924 v k.ú. Košice u Soběslavi,
III/13528 na pozemku parc.č. 333 v k.ú Krátošice, IH/13531 na pozemku parc.č. 2141 v k.ú. Košice
u Soběslavi, III/13533 na pozemku parc.č. 533 v k.ú. Kajetín, III/1364 na pozemcích parc.č. 842/1,
852/21, 852/23 v k.ú. Choustník. Zhotovitel požádá min. 21 dní před zahájením prací o povolení
zvláštního užívání pozemní komunikace příslušný silniční správní úřad.
Stavbu Choustník, Bohemia Chips - vodovod I. a II. etapa, objekty: SO 101 Vodovod; SO 102
Předávací a čerpací stanice, bude povolovat speciální stavební úřad, kterým je Městský úřad Tábor,
Odbor životního prostředí.
Projektová dokumentace bude před vydáním stavebního povolení předložena Policii ČR k vyjádření.
Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby.
Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 14.5.2018 č.j. METAB
25586/OŽP/SDin
Na pozemku určeném k plnění funkcí lesa nebude ukládána žádná výkopová zemina, stavební
materiál nebo odpad. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemku
určeného k plnění funkcí lesa a lesního porostu na něm rostoucího, únikem nebezpečných látek. Při
realizaci a užívání stavby budou dodržovány požární předpisy, aby nedošlo k ohrožení lesního
porostu požárem. Veškeré činnosti musí být prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení pozemku
určeného k plnění funkcí lesa a lesního porostu na něm rostoucího, únikem nebezpečných látek. Na
pozemcích nebudou káceny žádné stromy ani keře a nebudou ořezávány ani jednotlivé větve stromů,
tvořících porostní plášť. Pokud při realizaci stavby vyvstane nutnost provést odkácení či ořezání
některé dřeviny, rostoucích na lesních pozemcích, musí být tato skutečnost v předstihu projednána s
vlastníkem příp. nájemcem dotčeného pozemku a s příslušným odborným lesním hospodářem.
Případný pohyb stavební techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa bude probíhat pouze
na základě výjimky udělené vlastníkem dotčeného pozemku. Případné změny v projektu, které by se
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jakýmkoli způsobem dotkly pozemků určených k plnění funkce lesa nad rámec uvedený v žádosti,
budou v předstihu projednány s orgánem státní správy lesů.
Obecní úřad Choustník závazné stanovisko dne 21.11.2018 č.j. OUCH/744/2018
Kácení lze provést od 1.11. do 31.3 a po nabytí právní moci stavebního povolení k výše uvedené
stavbě.
17. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a
měření předepsané zvláštními právními předpisy pro stavbu Choustník, Bohemia Chips - vodovod I.
a II. etapa, objekt SO 103 Přípojka NN.
Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí pozbude
platnost, nebude-li ve lhůtě platnosti započato s provedením stavby Choustník, Bohemia Chips - vodovod
I. a II. etapa, objekt: SO 103 Přípojka NN, nebo nebude-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o
stavební povolení podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo bude-li stavební
řízení zastaveno nebo bude-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí pro stavbu
Choustník, Bohemia Chips - vodovod I. a II. etapa, objekty: SO 101 Vodovod; SO 102 Předávací a
čerpací stanice
Odůvodnění:
Navrhovatel dne 30.1.2019 podal žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Choustník, Bohemia
Chips - vodovod I. a II. etapa, objekty: SO 101 Vodovod; SO 102 Předávací a čerpací stanice; SO 103
Přípojka NN na pozemcích pare. č. 60, 403 v katastrálním území Chabrovice, pare. č. 118/10, 118/11,
118/31, 118/32, 118/41, 120/6, 120/7, 120/31, 120/33, 179/36, 179/58, 852/21, 852/23, 852/26, 853, 854,
855, 873/14, 911/1 v katastrálním území Choustník, pare. č. 362, 363, 490/2, 490/3, 496, 527/1, 528, 530,
533 v katastrálním území Kajetín, pare. č. 1684/3, 1913, 1920, 1921, 1922, 1924, 1926, 1938, 1939,
1940, 1948, 1999, 2000, 2001, 2002, 2022, 2052, 2141, 2186, 2208, 2221, 2244, 2246, 2247, 2248, 2250,
2251 v katastrálním území Košice u Soběslavi, st. p. 6, pare. č. 10/1, 10/2, 222/22, 222/23, 222/24,
222/25, 324, 327, 328, 329/1, 329/2, 333, 338/2, 338/3 v katastrálním území Krátošice, pare. č. 865/8,
865/9, 865/10, 865/11, 865/12, 865/13, 865/14, 870/3, 871 v katastrálním území Skopytce.
Stavební úřad výzvou a usnesením přerušil dne 30.1.2019 územní řízení o umístění stavby, protože žádost
neobsahovala všechny předepsané náležitosti a podklady. Dne 1.4.2019 byly všechny náležitosti a
podklady doplněny do spisu stavebního úřadu, a proto bylo v řízení pokračováno.
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, všem známým účastníkům řízení a
veřejnosti veřejnou vyhláškou. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu s velkým počtem účastníků řízení,
stavební úřad oznámil podle § 144 odst. 2 správního řádu v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení řízení účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. V dotčeném území není vydán územní plán.
K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s případným ohledáním na místě na
den 21.5.2019, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Současně upozornil, že nejpozději při veřejném
ústním jednání mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky, dotčené orgány svá stanoviska
a veřejnost připomínky, jinak že k nim nebude přihlédnuto. Zároveň umožnil účastníkům řízení vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí ve věci.
V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich,
včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku
tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona, tj. žadatel,
obec na jejímž území bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci pozemků a staveb, na kterých bude
požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici
s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou (pare. č. 52/2, 52/18, 57, 65, 80,
81, 85, 86/1, 95, 100, 104/2, 105/1, 105/2, 121/1, 122, 123/1, 123/2 v katastrálním území Chabrovice, st.
p. 154, 172/1, 173/1, 173/2, 174, 176, 191, 195, 297/1, pare. č. 118/1, 118/3, 118/33, 118/39, 120/1,
120/11, 120/34, 120/46, 120/48, 179/60, 816/9, 817/20, 820/1, 820/2, 820/3, 820/4, 820/5, 820/6, 820/7,
820/9, 820/10, 820/11, 820/12, 820/13, 820/14, 820/15, 820/21, 820/22, 821/4, 821/5, 821/6, 821/8,
821/9, 821/10, 821/11, 821/20, 821/26, 821/27, 826/1, 826/2, 826/6, 826/7, 826/8, 826/9, 826/17, 826/20,
826/21, 826/22, 826/23, 826/27, 827, 829/1, 831/1, 831/3, 831/4, 831/5, 831/6, 831/7, 831/18, 831/19,
831/21, 831/22, 842/1, 852/25, 890, 900/1, 911/2 v katastrálním území Choustník, st. p. 26, pare. č. 4, 6,
7/1, 365, 367, 368, 369, 372, 373, 374/1, 374/2, 375/1, 377, 378, 379, 380/3, 380/4, 380/14, 384, 385,
386/1, 386/2, 387/1, 387/2, 388, 389, 390, 391, 392, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 436/4, 436/7,
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440/4, 440/5, 441, 442/2, 443, 444, 445/1, 453, 455, 457/2, 463/1, 468, 469/1, 477, 480/36, 480/37,
480/38, 483/1, 483/2, 488/1, 489/1, 502/2, 502/3, 503/1, 504, 505/2, 506/2, 507/1, 513/1 v katastrálním
území Kajetín, pare. č. 146, 148, 149, 155, 158, 168, 170, 195/1, 196/1, 229/2, 229/3, 1130/2, 1130/3,
1902, 1903, 1904, 1919, 1923/1, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937,
1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1949, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1959, 1961/1, 1962,
1963,1964, 1965, 1966, 1967, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,
1986, 1987/1, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030,
2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2142, 2162, 2166, 2176, 2177, 2184, 2185,
2187, 2206, 2207, 2219, 2220, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2236, 2237, 2243, 2245, 2249, 2252,
2254, 2718, 2741, 2743 v katastrálním území Košice u Soběslavi, st. p. 9/1, 18, 19/1, 19/3, 19/4, 19/5, 33,
46, 48/3, 53, 55, 66/2, 70, 71, pare. č. 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 22/2, 22/3, 26/1, 26/2,
31/9, 31/10, 32, 33/1, 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50/10, 51/1, 51/3, 52/1, 52/2, 109/1, 202/24, 222/1, 222/3,
222/4, 222/5, 222/6, 222/21, 223, 228/3, 228/4, 228/14, 228/15, 228/16, 228/27, 228/32, 228/33, 228/45,
285, 286/1, 286/12, 286/13, 287, 288/1, 290/4, 301/1, 301/2, 302, 305/1, 305/2, 305/3, 305/5, 305/6,
305/7, 305/8, 305/9, 309, 311, 323, 325, 334/1, 337, 338/1, 344/1, 345/1, 345/3 v katastrálním území
Krátošice, pare. č. 100, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 115,
127, 128, 129, 130, 131, 136, 137, 138/1, 139/1, 139/2, 142/5, 142/6, 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152,
155, 156, 158/1, 159, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 169, 211/15, 211/16, 211/17, 211/18, 211/19, 211/20,
211/21, 211/22, 872 v katastrálním území Skopytce, Choustník č.p. 20, Krátošice č.p. 8, č.p. 24, č.p. 1,
č.p. 29, č.p. 16 a č.p. 49, ostatní vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici
s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou jsou v takové vzdálenosti od
stavby, že jejich práva a právem chráněné zájmy nemohou být stavbou dotčeny), vlastníci a správci
dotčené infrastruktury. Stavební úřad shledal, že účastníků je více než 30, proto je územní řízení o
umístění stavby vedeno veřejnou vyhláškou.
Účastníci řízení:
INTERSNACK a.s., Choustník 164, 391 18 Choustník
Obec Choustník, Choustník 16, 391 18 Choustník
Obec Košice, Košice 47, 391 17 Košice u Soběslavě
Obec Krátošice, Krátošice 41, 392 01 Soběslav
Obec Skopytce, Skopytce 44, 392 01 Soběslav
JASANKA s.r.o., Chabrovice 9, Skopytce, 392 01 Soběslav
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/1 la, 130 00 Praha 3-Žižkov
Římskokatolická farnost Choustník, náměstí Republiky 100/34, 392 01 Soběslav I
Václav Makovec, Pluhův Žďár 81, 378 24 Výdejní místo Pluhův Žďár
Jiří Anděra, Kajetín 2, Choustník, 392 01 Soběslav
Alena Filipová, Ve Dvoře 193, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny
Adéla Kuttelwascherová, Tučapy 171, 391 26 Tučapy u Soběslavě
Veronika Petrů, Krtov 61, 392 01 Soběslav
Miroslav Kolář, Choustník 80, 391 18 Choustník
Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ, Choustník 2, 391 18 Choustník
Vladimír Hrůša, Košice 9, 391 17 Košice u Soběslavě
Alena Procházková, Košice 162, 391 17 Košice u Soběslavě
Kateřina Hanzalová, Košice 209, 391 17 Košice u Soběslavě
Jan Černý, Košice 252, 391 17 Košice u Soběslavě
Jan Smažík, Košice 190, 391 17 Košice u Soběslavě
Antonín Boháč, Čelkovice 51, 390 02 Tábor 2
Ing. Štěpán Boháč, Větrná 121, Vráto, 370 01 České Budějovice 1
Mgr. Liběna Fryšová, Roudenská 1863/11, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Václav Blažek, Košice 211, 391 17 Košice u Soběslavě
Martin Fišer, Vilová 500,407 22 Benešov nad Ploučnicí
Martin Pokorný, Krátošice 44, 392 01 Soběslav
Václav Mašek, Krátošice 28, 392 01 Soběslav
Jaroslava Musilová, Krátošice 43, 392 01 Soběslav
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, Holečkova 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Olšanská 2681/6,130 00 Praha 3-Žižkov
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ČEVAK a.s.. Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Jihočeský vodárenský svaz, S. K. Neumanna 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice
1

'

"

NET4GAS, s.r.o.. Na hřebenech II1718/8, Nusle, 147 00 Praha 47
ČEPS, a.s.. Elektrárenská 774/2, Michle, 101 00 Praha 101
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3,
370 10 České Budějovice 10
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515
vlastníci pare. č. 52/2, 52/18, 57, 65, 80, 81, 85, 86/1, 95, 100, 104/2, 105/1, 105/2, 121/1, 122,
123/1, 123/2 v katastrálním území Chabrovice, st. p. 154, 172/1, 173/1, 173/2, 174, 176, 191, 195,
297/1, pare. č. 118/1, 118/3, 118/33, 118/39, 120/1, 120/11, 120/34, 120/46, 120/48, 179/60, 816/9,
817/20, 820/1, 820/2, 820/3, 820/4, 820/5, 820/6, 820/7, 820/9, 820/10, 820/11, 820/12, 820/13,
820/14, 820/15, 820/21, 820/22, 821/4, 821/5, 821/6, 821/8, 821/9, 821/10, 821/11, 821/20, 821/26,
821/27, 826/1, 826/2, 826/6, 826/7, 826/8, 826/9, 826/17, 826/20, 826/21, 826/22, 826/23, 826/27,
827, 829/1, 831/1, 831/3, 831/4, 831/5, 831/6, 831/7, 831/18, 831/19, 831/21, 831/22, 842/1, 852/25,
890, 900/1, 911/2 v katastrálním území Choustník, st. p. 26, pare. č. 4, 6, 7/1, 365, 367, 368, 369,
372, 373, 374/1, 374/2, 375/1, 377, 378, 379, 380/3, 380/4, 380/14, 384, 385, 386/1, 386/2, 387/1,
387/2, 388, 389, 390, 391, 392, 403, 405, 406, 407, 408, 409, 411, 436/4, 436/7, 440/4, 440/5, 441,
442/2, 443, 444, 445/1, 453, 455, 457/2, 463/1, 468, 469/1, 477, 480/36, 480/37, 480/38, 483/1,
483/2, 488/1, 489/1, 502/2, 502/3, 503/1, 504, 505/2, 506/2, 507/1, 513/1 v katastrálním území
Kajetín, pare. č. 146, 148, 149, 155, 158, 168, 170, 195/1, 196/1, 229/2, 229/3, 1130/2, 1130/3,
1902, 1903, 1904, 1919, 1923/1, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936,
1937, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1949, 1951, 1952, 1955, 1956, 1957, 1959,
1961/1, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981,
1982, 1983,1984, 1985, 1986, 1987/1, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,2023, 2024,
2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038,2039, 2040,
2142, 2162, 2166, 2176, 2177, 2184, 2185, 2187, 2206, 2207, 2219, 2220, 2222, 2223,2224, 2225,
2226, 2227, 2236, 2237, 2243, 2245, 2249, 2252, 2254, 2718, 2741, 2743 v katastrálním území
Košice u Soběslavi, st. p. 9/1, 18, 19/1, 19/3, 19/4, 19/5, 33, 46, 48/3, 53, 55, 66/2, 70, 71, pare. č. 8,
9, 13, 14, 15, 17, 18/1,18/2, 19/1, 19/2, 22/2, 22/3, 26/1, 26/2, 31/9, 31/10, 32, 33/1, 36, 37, 46, 47,
48, 49, 50/10, 51/1, 51/3, 52/1, 52/2, 109/1, 202/24, 222/1, 222/3, 222/4, 222/5, 222/6, 222/21, 223,
228/3, 228/4, 228/14, 228/15, 228/16, 228/27, 228/32, 228/33, 228/45, 285, 286/1, 286/12, 286/13,
287, 288/1, 290/4, 301/1, 301/2, 302, 305/1, 305/2, 305/3, 305/5, 305/6, 305/7, 305/8, 305/9, 309,
311, 323, 325, 334/1, 337, 338/1, 344/1, 345/1, 345/3 v katastrálním území Krátošice, pare. č. 100,
105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 115, 127, 128, 129, 130,
131, 136, 137, 138/1, 139/1, 139/2, 142/5, 142/6,143, 144, 145,149, 150, 151, 152, 155,156,158/1,
159, 162/1, 162/2, 163/1, 163/2, 169, 211/15, 211/16, 211/17, 211/18, 211/19, 211/20, 211/21,
211/22, 872 v katastrálním území Skopytce, Choustník č.p. 20, Krátošice č.p. 8, č.p. 24, č.p. 1, č.p.
29, č.p. 16 a č.p. 49
Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.
Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých Stavební úřad při
rozhodování vycházel:
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava stanovisko dne 19.6.2018 č.j. 32765/2018-142
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava vyjádření dne 19.6.2018 č.j. 32765/2018-142
- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje závazné stanovisko dne 30.5.2018 č.j. METAB
29417/2018/OR/Ha
- Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí společné stanovisko dne 26.6.2018 č.j. METAB
25492/2018/OŽP/Maš
'
-

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí závazné stanovisko ze dne 17.5.2018 č.j. METAB
26811/2018/OŽP/Mu
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 14.5.2018 č.j. METAB
25586/OŽP/SDin
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-

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy závazné stanovisko dne 2.11.2018
5 8049/2018/OD/VPec
'

-

Rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti ze dne 2.11.2018 č.j. METAB 58049/2018/OD/VPec
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích závazné stanovisko
dne 11.5.2018 č.j. KHSJC 12523/2018/HOK TA
'
'

-

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Uzemní odbor Tábor závazné stanovisko dne 8.6.2018
č.j. HSCB-2523-2/20018 UO-TA
Obecní úřad Choustník závazné stanovisko dne 21.11.2018 č.j. OUCH/744/2018
E.ON Distribuce, a.s. (elektrická síť) vyjádření dne 9.3.2018 č.j. M18416-16237463
E.ON Distribuce, a.s. (elektrická síť) vyjádření dne 2.5.2018 č.j. M18416-16247494
E.ON Distribuce, a.s. (elektrická síť) vyjádření dne 21.3.2019 č.j. Ml 8416-16313290
E.ON Distribuce, a.s. (elektrická síť) vyjádření dne 21.3.2019 č.j. M18416-16313296
E.ON Distribuce, a.s. (plyn) vyjádření dne 7.3.2018 č.j. Ml 8416-16247463
E.ON Distribuce, a.s. (plyn) vyjádření dne 9.3.2018 č.j. M18416-16237472
E.ON Distribuce, a.s. (plyn) vyjádření dne 20.3.2019 č.j. Ml8416-16313290
E.ON Distribuce, a.s. (plyn) vyjádření dne 21.3.2019 č.j. M18416-16313296
E.ON Distribuce, a.s. (elektrická síť) souhlas s činností v OP sítě dne 16.5.2018 č.j. V1786-16252161
E.ON Distribuce, a.s. (elektrická síť) souhlas s činností v OP sítě dne 27.8.2018 č.j. L1239819272682
E.ON Distribuce, a.s. (plyn) souhlas s činností v OP sítě dne 16.5.2018 č.j. V1786-16252145
E.ON Distribuce, a.s. (plyn) souhlas s činností v OP sítě dne 24.8.2018 č.j. 112394-16268590
E.ON Distribuce, a.s. (plyn) souhlas s činností v OP sítě dne 14.9.2018 č.j. 112394-16270966
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 7.3.2018 č.j. 555472/18
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření dne 7.3.2018 č.j. 555500/18
Česká
telekomunikační
17.5.2018
č.j.
infrastruktura
a.s.
vyjádření
dne
POS
555472/18/CTA/SSS/20108
Česká
telekomunikační
vyjádření
dne
17.5.2018
POS
infrastruktura
a.s.
čj555500/18/CTA/SSS/20108
ČEVAK a.s. vyjádření dne 23.5.2018 č.j. 018030001778
Jihočeský vodárenský svaz vyjádření dne 14.9.2018 č.j. 2018/2150
NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 6.6.2018 č.j. 4181/2018/OVP/Z
NET4GAS, s.r.o. vyjádření dne 19.3.2018 č.j. 2310/18/OVP/Z
ČEPRO, a.s. vyjádření dne 28.3.2018 č.j. 5276/18
ČEPS, a.s. vyjádření dne 14.3.2018 č.j. 298/18/KOC/Ro/2
ČEPS, a.s. vyjádření dne 7.5.2019 č.j. 424/19/KOC/Ro/2
České Radiokomunikace a.s. vyjádření dne 15.3.2018 č.j. UPTS/OS/189708/2018
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Tábor vyjádření dne 20.6.2018 č.j. SUS JcK
07170/2018
^
'
'

-

-

č.j.
'

METAB

-

T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 7.3.2018 č.j. E09321/18
T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 20.3.2019 č.j. El 1837/19
T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření dne 20.3.2019 č.j. El 1799/19
Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 22.3.2018 č.j. MW000007930473066
Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 7.3.2018 č.j. MW000007931073076
Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 20.3.2019 č.j. 190320-0920114217
Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření dne 2.4.2019 č.j. 190320-0900114212
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích vyjádření dne
17.5.2018 č.j. NPU-331/37601/20108
’
'
”

-

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice vyjádření dne 10.7.2018 č.j. 16407/18-12110
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Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. Územní odbor Tábor,
Dopravní inspektorát závazné stanovisko dne 23.6.2018 č.j. KRPC-390-418/ČJ-2018-020806
Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Tábor,
Dopravní inspektorát vyjádření dne 23.6.2018 č.j. KRPC-390-418/ČJ-2018-020806
Obec Choustník souhlas s kácením a prořezávkou křoví
Obec Košice souhlas dne 8.11.108 č.j. OUK/664/2018 souhlas s kácením dřevin
Obec Košice závazné stanovisko dne 8.11.2018 č.j. OUK/664/2018
Souhlasy na dotčené' pozemky parc.č. 60, 403 v katastrálním území Chabrovice, pare. č. 120/6,
120/31, 120/33, 852/21, 852/23, 852/26, 853, 854, 855, 911/1 v katastrálním území Choustník, pare.
č. 362, 363, 490/2, 490/3, 496, 527/1, 528, 530, 533 v katastrálním území Kajetín, pare. č. 1684/3,
1913, 1920, 1921, 1922, 1924, 1926, 1938, 1939, 1940, 1948, 1999, 2000, 2001, 2002, 2022, 2052,
2141, 2186, 2208, 2221, 2244, 2246, 2247, 2248, 2250, 2251 v katastrálním území Košice u
Soběslavi, st. p. 6, pare. č. 10/1, 10/2, 222/22, 222/23, 222/24, 222/25, 324, 327, 328, 329/1, 329/2,
333, 338/2, 338/3 v katastrálním území Krátošice, pare. č. 865/8, 865/9, 865/10, 865/11, 865/12,
865/13, 865/14, 870/3, 871 v katastrálním území Skopytce.
Doklad o zaplacení správního poplatku

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Ve stanovené lhůtě nebyly v řízení uplatněny námitky účastníků řízení.
Při posuzování žádosti podle § 90 stavebního zákona stavební úřad zjistil, že žádost je v souladu s
vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem
území a s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
Městský úřad Tábor, odbor rozvoje, jako dotčený orgán na úseku územního plánování, vydal závazné
stanovisko s podmínkou, že bude prokázáno, že záměr neznemožní, neztíží ani podstatně ekonomicky
neznevýhodni, umístění a realizaci veřejně prospěšné stavby WN 400 kV Kočín Mírovka a stavbu pro
VTL plynovod Soběslav - Planá n/L.
V odůvodnění dále uvedl, že: Úřad územního plánování posoudil soulad záměru s politikou územního
rozvoje. Platná Politika územního rozvoje ČR záměr v jím dotčeném území neřeší, záměr se věcí
řešených Politikou územního rozvoje ČR nedotýká. Úřad územního plánování posoudil soulad záměru s
územními plány: Územního plánu Choustník, který nabyl účinnosti dne 18.9.2010 a je platný ve změně č.
1, která nabyla účinnosti 8.12.2017; Územního plánu Košice, který nabyl účinnosti 19.5.2017; Územního
plánu Skopytce, který nabyl účinnosti dne 1.1.2010 a je platný ve změně č. 1, která nabyla účinnosti
28.11.2017; a zastavěného území obce Krátošice ("intravilán"), vymezeného k 1. září 1966 a vyznačené v
mapách evidence nemovitostí, protože Obce Krátošice nemá pro správní území vydanou územně
plánovací dokumentaci. Požadavek na umístění předmětné stavby respektuje platné územní plány obcí
Choustník, Košice, Skopytce, ve znění jeho změn.
Obec Choustník má pro své správní území vydaný územní plán, ve kterém jsou pozemky dotčené stavbou
součástí zastavěného i nezastavěného území, ploch veřejných prostranství - dopravní infrastruktura, v
ploše je podmíněně přípustné umisťování sítí a technické infrastruktury, kdy toto umístění nesmí ohrozit
ani omezit funkci hlavní; pro výrobu a skladování - v ploše je přípustná technická vybavenost,
zemědělské - obecné, v ploše jsou podmíněně přípustné liniové sítě a zařízení technické infrastruktury stavby nezbytné pro obsluhu a zásobování přilehlého území v zastavitelné ploše pro výrobu a skladování
V2 - je zde přípustná technická vybavenost.
Obec Košice má pro své správní území vydaný územní plán. kde jsou pozemky dotčené stavbou
vodovodu určeny takto: plochy zemědělské - trvalé travní porosty (NZt-S) - technická infrastruktura je
zde přípustná plochy lesní - pozemky určené k plnění funkce lesa (NL-S) - technická infrastruktura je zde
přípustná; RBK 462 Bořek - Habří - podmíněně přípustné jsou nezbytně nutné liniové stavby křížící
biokoridor, pří co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru; plochy dopravní infrastruktury účelové komunikace DSú-N, DSú -S, - technická infrastruktura je zde přípustná; koridor pro vedení WTSf
400 kV Kočín Mírovka (VT1) a koridor pro VTL plynovod Soběslav - Planá n/L (VT2). Jedná se o
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veřejně prospěšné stavby, převzaté z nadřazené územně plánovací dokumentace - Zásad územního
rozvoje Jihočeského kraje. Koridor je vyjádřen jako překryvná vrstva, která má přednost před ostatními
plochami s rozdílným způsobem využití. Do doby realizace předmětné technické infrastruktury je v
koridoru nepřípustné provádět stavby a činnosti, které by znemožnily, ztížily nebo ekonomicky
znevýhodnily umístění a realizaci předmětné technické infrastruktury (včetně staveb souvisejících).
Obec Skopvtce má pro své správní území vydaný územní plán, kde jsou pozemky dotčené stavbou
součástí nezastavěného území, plochy dopravní infrastruktury - místní a účelové komunikace. V územním
plánu není nepřípustné umisťování technické infastruktury v plochách dopravní infrastruktury. Dle § 18
stavebního zákona lze v nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a
jiná opatření pro veřejnou technickou infrastrukturu, pokud to územní plán z důvodu veřejného zájmu
výslovně nevylučuje. Koridoru TI-Ee33/4 - pro vedení VVN 400 kV Kočín Mírovka, v koridoru je
přípustná technická infrastruktura obecního významu.
Obec Krátošice nemá k dnešnímu dni vydaný územní plán ani nově vymezené zastavěné území obce. V
případě neexistence vymezeného zastavěného území územním plánem či samostatným postupem je dle §
2 odst. 1, písm. d) stavebního zákona zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966 a
vyznačená v mapách evidence nemovitostí (dále jen "intravilán"). Pozemky dotčené záměrem umístění
záměru se nachází v intravilánu i v nezastavěném území obce. Dle § 18 stavebního zákona lze v
nezastavěném území v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pro veřejnou
technickou infrastrukturu. V zastavěném území obce, která nemá územní plán lze umisťovat stavby
technické infrastruktury.
Pro správní území obcí jsou závazné Zásady územního rozvoje (ZUR). Podle této územně plánovací
dokumentace trasa vodovodu zasahuje do koridoru ZVN 400kV Kočín Mírovka části označené jako
Ee33/4 - Košice, Choustník. Vedení dopravní a technické infrastruktury, která není nadmístního
významu, lze v koridorech a plochách vymezených v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje
umístit pouze v případě, že bude prokázáno, že nedojde k zamezení vybudování záměru, pro nějž jsou
plocha či koridor vymezeny. Úřad územního plánování posoudil soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly
územního plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona. Záměr je v souladu s § 18 odst. I
stavebního zákona, vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území. Záměr je v souladu s § 19 odst. 1c stavebního zákona, prověřuje potřebu
změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na
veřejné zdraví, životní prostředí, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání. Správní
orgán vyhodnotil situaci tak, že regulativy dotčených ploch vedení předmětné stavby nevylučují.
Co se týká zásahu do koridoru RBK 462 Bořek - Habří: Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, jako
dotčený orgán ochrany přírody a krajiny vydal k tomuto stanovisko, že ve všech případech přechodů vodních
toků se jedná o opevněná koryta, na něž navazují zemědělsky obhospodařované pozemky. Z uvedeného
důvodu se nepředpokládá negativní dopad prací na ekologicko-stabilizační funkce vodního toku a jeho nivy,
jakožto VKP. V místech přechodů proto nebude narušena funkčnost biokoridoru. Z tohoto důvodu správní
orgán nebude vydávat závazné stanovisko k zásahu do VKP dle § 4 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění.
Co se týká veřejně prospěšné stavby TI-Ee33/4 - pro vedení VVN 400 kV Kočín Mírovka, stavební úřad
konstatuje, že se jedná o stavbu vodovodu, který bude umístěn pod zemí, v místech přechodů přes
vymezený koridor bude umístěn podél nebo ve stávajících komunikacích. Lze tedy reálně předpokládat,
že případné umístění sloupů nadzemního vedení nebude v ochranných pásmech a v blízkosti komunikací
nebo v komunikacích samotných, z čehož vyplývá, že nedojde ke znemožnění realizace veřejně prospěšné
stavby.
Co se týká veřejně prospěšné stavby VTL plynovod Soběslav - Planá n/L (VT2), stavební úřad
konstatuje, že cca středem vymezeného koridom prochází stavba stávajícího vodovodu, na který se nelze
napojit jinak, než právě v koridoru pro stavbu VTL plynovodu. Východně od stávajícího vodovodu
prochází koridorem několik tras stávajícího nadzemního vedení. Západně od stávajícího vodovodu, na
samém okraji vymezeného koridoru prochází stávající vedení plynovodu. Z tohoto vyplývá, že západně
od stávajícího vodovodu je v koridoru dostatek místa k umístění předmětné stavby, stavba vodovodu do
této části nezasahuje. Dále investor v samotné dokumentaci uvádí, že v případě případné kolize se
stavbou VTL plynovodu lze stavbu vodovodu výškově i směrově přeložit, investor tuto případnou
investici předpokládá. Na základě výše uvedeného tedy nebude stavba vodovodu mít významný
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ekonomický ani technický vliv na případnou stavbu VTL a že nedojde ke znemožnění realizace veřejně
prospěšné stavby.
Správní orgán vyhodnotil, s ohledem na výše uvedené, situaci tak, že umístěním vodovodu ve výše
uvedených koridorech TI-Ee33/4, VTL plynovod Soběslav - Planá n/L (VT2) nedojde ke znemožnění
výstavby plánovaných veřejně prospěšných staveb, vymezení a regulativy dotčených ploch vedení
vodovodu nevylučují.
Žádost je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s
obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,
s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních
předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Orgán veřejné moci nedoručuje tento dokument prostřednictvím datové schránky dle § 17 zákona č.
300/2008 Sb., jelikož to povaha věci neumožňuje.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského
kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.
Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen 'správní řáď) ve znění
pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se 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 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 také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 také
stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou,
ale ve smyslu § 24 odst.l správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje
desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní
lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného
rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště.

Příloha: ověřená koordinační situace č.v. C.3.2, katastrální a koordinační situace č.v. C.4.1, C.4.2, C.4.3,
C.4.4, vytyčovací body č.v. C.5 - 17 x A3
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Vyvěšeno elektronicky dne:.............................

Sejmuto elektronicky dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve
výši 1000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kě, celkem 4000 Kč v souladu s položkou 17
pozn. 1 byl zaplacen 5.3.2019.

Doručí se:
Žadatel: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Sweco Hydroprojekt a.s., Zátkovo nábřeží 7, 370 01 České Budějovice 1
sídlo: Táborská č.p. 940/31, 140 00 Praha 4-Nusle
zastoupení pro: INTERSNACK a.s., Choustník 164, 391 18 Choustník
Obec: (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
Obec Choustník, Choustník č.p. 16,391 18 Choustník
Obec Košice, Košice č.p. 47, 391 17 Košice u Soběslavě
Obec Krátošice, Krátošice č.p. 41, 392 01 Soběslav
Obec Skopytce, Skopytce č.p. 44, 392 01 Soběslav
Ostatní účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a): (doporučeně do vlastních rukou na doručenku)
JASANKA s.r.o., Chabrovice č.p. 9, Skopytce, 392 01 Soběslav
Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/1 la, 130 00 Praha 3-Žižkov
Římskokatolická farnost Choustník, náměstí Republiky č.p. 100/34, 392 01 Soběslav I
Václav Makovec, Pluhův Žďár č.p. 81, 378 24 Výdejní místo Pluhův Žďár
Jiří Anděra, Kajetín č.p. 2, Choustník, 392 01 Soběslav
Alena Filipová, Ve Dvoře č.p. 193, Červené Záhoří, 391 37 Chotoviny
Miloslav Kuttelwascher, Tučapy č.p. 171,391 26 Tučapy u Soběslavě
zastoupení pro: Adéla Kuttelwascherová, Tučapy č.p. 171, 391 26 Tučapy u Soběslavě
Veronika Petrů, Krtov č.p. 61, 392 01 Soběslav
Miroslav Kolář, Choustník č.p. 80, 391 18 Choustník
Zemědělské a obchodní družstvo PODHRADÍ, Choustník č.p. 2, 391 18 Choustník
Vladimír Hrůša, Košice č.p. 9, 391 17 Košice u Soběslavě
Alena Procházková, Košice č.p. 162,391 17 Košice u Soběslavě
Kateřina Hanzalová, Košice č.p. 209, 391 17 Košice u Soběslavě
Jan Černý, Košice č.p. 252, 391 17 Košice u Soběslavě
Jan Smažík, Košice č.p. 190, 391 17 Košíce u Soběslavě
Antonín Boháč, Čelkovice č.p. 51, 390 02 Tábor 2 ^
Ing. Štěpán Boháč, Větrná č.p. 121, Vráto, 370 01 České Budějovice 1
Mgr. Liběna Fryšová, Roudenská č.p. 1863/11, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Václav Blažek, Košice č.p. 211, 391 17 Košice u Soběslavě
Martin Fišer, Vilová č.p. 500, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

