Městský úřad Tábor
Odbor životního prostředí
Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor
Spis.značka
Číslo jednací
Oprávněná úřední osoba

*S00FX01KH1TG*
S00FX01KH1TG

S-META 26982/2020/JJah
METAB 55674/2020/OŽP/JJah
Ing. Josef Jahelka / 381 486 495

Tábor
9.10.2020

Obec Rataje
Rataje 86
391 65 Bechyně

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
A ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O POVOLENÍ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
pokračování v řízení
veřejná vyhláška
Obec Rataje, IČO 00252786, Rataje 86, 391 65 Bechyně,
kterou zastupuje VAK projekt s.r.o., IČO 28159721, B. Němcové 12/2, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice 1
(dále jen "žadatel") podal dne 15.5.2020 žádost o vydání společného povolení a dne 15.5.2020 žádost o
povolení nakládání s vodami na stavbu s názvem:
"Rataje - dostavba kanalizace a čištění odpadních vod", povolení k nakládání s vodami
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 1, parc. č. KN 2/2, 52, 84/1, 84/2, 1614/1, 846/4, 1633, 1630/6,
1630/7, 1609/1 (PK 1596/1), 1596/28, 1630/1, 1634/1, 1634/2, 1628 (PK 1628/1), 1626/3, 1596/1,
1596/19, 1596/5, 1596/20, 80, 1610/1, 1596/39, 1596/9, 1596/22, 1596/23, 1596/24, 1596/25, 1596/26,
1610/4, 846/1 (PK 846/1, 846/2), 1630/5, 1605/15, 1609/3, 1632/1 (PK 1632/1), 831(PK 840/1, 840/2,
842843,2/2), 852 ( PK 848/1), 1472/3, 1472/7, 84/2, 1610/5, 52, p. p. k. 846/2, 840/1, 840/2, 842, 848/1 v
katastrálním území Rataje u Bechyně. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení
(dále jen "společné řízení") a řízení o povolení nakládání s vodami. S ohledem na absenci některých
podkladů bylo řízení přerušeno a pokračuje se po jejich doplnění.
Stavba obsahuje:
-

Kanalizační stoka A: DN 300 PP SN 10 délky 606 m, RŠ A1 - 22 ( x 1124507,11 y 751905,37 x
1124727,02 y 752375,38)

-

Kanalizační stoka A1: DN 300 PP SN 10 délky 369 m, RŠ A01 1-14 ( x 1124512,84 y
751993,27 x 1124429,03 y 752262,17)

-

Kanalizační stoka B: DN 250 SN 10 délky 65,40 a DN 300 PP SN 10 délky 330,2 m, RŠ B01-11
( x 1124505,6 y 751901,32 x 1124260,99 y 751634,07)

-

Kanalizační stoka C: DN 300 PP SN 10 délky 101,5 m RŠ C01-03 ( x 1124529,27 y 751889,1 x
1124508,30 y 751818,21)

-

Kanalizační stoka D: DN 250 PP SN 10 délky 5,5 m, DN 500 SN 10 délky11,1 m ( x 1124509,49
y 751904,46 x 1124508,16 y 751892,98)

-

Odlehčovací komory O1 1 – 4, výústní objekt ( x 11245411,84 y 751912,38)

-

Výtlak na ČOV: PE 100 RC d 90 x 5,4 SDR 17 délky 342 m ( x 1124508,316 y 751908,16 x
1124762,61 y 751928,29)
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Vodovodní přípojka pro ČOV: PE 100 R d63x 3,8 SDR 17 délky 159, 6 m, PE 100 RC d 32,3
SDR 1 délky 28,7 m (x 11224596,54 y 751956,28 x 1124762,08 y 751924,83)
Odtok z ČOV D 250 PP SN 10 délky 64,4 m
Čerpací stanice odpadních vod SO 02.2 / pozemní z prefabrikovaných nádrží prům. 2 m
s čerpadly osazenými na vodících tyčích - 2 ks kalových čerpadel 1+1, z čerpací stanice bude do
recipientu směrován bezpečnostní přepad/
ČOV Rataje 250 EO ( mechanické předčištění, biologické čištění AN 55 m3 s jemnobublinnou
aerací, DN 3 x 3 m , recykl kalu, dmychadla umístěna pod sebou v objektu ČOV, kal bude
skladován v uskladňovací nádrži s vystrojeným aeračním systémem) měření výtoku
Parshallovým žlabem s ultrazvukovou sondou
příjezdová komunikace
přípojka NN ( vedení z nové přípojkové skříně na sloupu NN na parc. č. KN 1630/1 v k.ú. Rataje
u Bechyně, délky 21,4 m do elektroměrného pilíře na parc. č. 1630/1 v k.ú. Rataje u Bechyně
v blízkosti navržené čerpací stanice. Pilíř bude sloužit jako sdružený pro osazení elektroměru
technol. rozvaděče čerpací stanice. Bude osazen hlavním jističem 3 x 32 A char. B.
Přípojka NN pro ČOV z elektroměrného piílíře bude veden kabel přívodu NN pro ČPOV v délce
330,5 m, Kabel bude uložen v souběhu s výtlakem na ČOV. V místě křížení komunikace
III/12211 a dále v místě křížení vodního toku bude kabel uložen do chráničky, která bude uložena
podvrtem. Chránička bude sloužit pro přívodní kabel NN a dále pro ovládací kabel mezi ČOV a
ČS.

Protože byly shromážděny veškeré podklady potřebné pro vydání společného povolení, Městský úřad
Tábor, odbor životního prostředí – obec s rozšířenou působností podle zákona č. 314/2002 Sb., o
stanovení obcí s rozšířenou působností a stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, jako místně
příslušný vodoprávní úřad podle § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (správní
řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle
§ 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako speciální stavební úřad příslušný
podle § 15 odst. 5 vodního zákona a dále § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),
oznamuje
I.
podle § 94m stavebního zákona dotčeným orgánům a účastníkům řízení
zahájení společného řízení,
ve kterém upouští podle § 94m odst. 3 od ústního jednání a ohledání na místě, jelikož jsou mu dobře
známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a
stanovení podmínek k jeho provádění. V dotčeném území je vydán územní plán. Dotčené orgány mohou
uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky podle § 94m odst. 3 do 16.11.2020. K později
uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto.
Dle § 36 odst. 3 správního řádu lze do podkladů rozhodnutí nahlédnout na odboru životního prostředí
Městského úřadu Tábor v úředních hodinách (Po, St 8:00 – 17:00, Út, Čt 13:00 – 15:00, Pá 8:00 – 11:30)
a vyjádřit se k nim písemně či ústně do protokolu u zdejšího odboru a to ve lhůtě do 16.11.2020.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí,
úřední dny Po, St 8:00 - 17:00, Út, Čt 13:00 - 15:00, Pá 8:00 - 11:30).
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II. podle § 47 odst. 1 správního řádu a podle § 115 odst. 1 a odst. 8 vodního zákona účastníkům řízení a
dotčeným orgánům
zahájení vodoprávního řízení,
ve kterém upouští podle § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání.
Řízení je vedeno ve věci povolení:
nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona – vypouštění do vod povrchových –
se navrhuje takto:
Vypouštění odpadních vod z ČOV Rataje do říčky Smutná v ř. km 13,92 IDVT 10100085
v množství:
prům.
max.
max.
max.

0,35 l/s
2,5 l/s
1275 m³/měsíc
15513 m³/rok

v kvalitativních parametrech:
hodnoty „p“
mg/l
BSK5
CHSKCR
NL

35
130
40

hodnoty „m“
mg/l
60
190
60

bilance
t/rok
0,55
2
0,6

Povolení se navrhuje udělit za těchto podmínek:
a) Povolení k vypouštění odpadních vod bude platit do 31.1.2030.
b) Pro sledování kvality vypouštěných komunálních odpadních vod se navrhuje jako odběrné místo
měrný objekt ČOV , kde minimálně 4 x ročně budou odebírány vzorky vod (směsný dvouhodinový
směsný vzorek získaný slévaným 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 2 hod.).
c) Vzorky budou předány na vyhodnocení do příslušných autorizovaných laboratoří, kde budou
podrobeny analýze dle platných norem v parametrech BSK5, CHSKcr, NL.
d) Výsledky rozborů odpadních vod budou každoročně ( zpravidla k 20.12.) předkládány vodoprávnímu
úřadu, jinak budou uloženy u producenta po dobu min. 5-ti let, kde budou na vyžádání vodoprávnímu
úřadu k dispozici.
e) Měření objemu vypouštěných odpadních vod bude v Parshallově žlabu.
Identifikace předmětu řízení:
ČHP: 10704-109-0-00
Identifikátor útvaru podzemních vod:
63201
Název vodního útvaru:
HVL 0990 Smutná od toku Milevský potok po ústí do Lužnice
Název oblasti povodí:
Horní Vltava
Název povodí:
Labe
OKEČ 9001 druh vod: městské odp. vody
Stavba bude provedena na pozemcích (dále jen "stavba"): st. p. 1, parc. č. KN 2/2, 52, 84/1, 84/2, 1614/1,
846/4, 1633, 1630/6, 1630/7, 1609/1 (PK 1596/1), 1596/28, 1630/1, 1634/1, 1634/2, 1628 ( PK 1628/1),
1626/3, 1596/1, 1596/19, 1596/5, 1596/20, 80, 1610/1, 1596/39, 1596/9, 1596/22, 1596/23, 1596/24,
1596/25, 1596/26, 1610/4, 846/1 (PK 846/1, 846/2), 1630/5, 1605/15, 1609/3, 1632/1 (1632/1), 831 (PK
840/1, 840/2, 842, 843, 2/2), 852 (PK 848/1), 1472/3, 1472/7, 1610/5, 52, p. p. k. 846/2, 840/1, 840/2,
842, 848/1 v katastrálním území Rataje u Bechyně.
Vodoprávní úřad shromáždil podklady, které jsou dostatečné pro vydání rozhodnutí. Dle § 36 odst. 3
správního řádu lze do podkladů rozhodnutí nahlédnout na odboru životního prostředí Městského úřadu
Tábor v úředních hodinách (Po, St 8:00 – 17:00, Út, Čt 13:00 – 15:00, Pá 8:00 – 11:30) a vyjádřit se
k nim písemně či ústně do protokolu u zdejšího odboru. Jelikož vodoprávní úřad upouští v dané věci od
ústního jednání, určuje lhůtu do 16.11.2020, dokdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své návrhy, popřípadě důkazy.
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Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení podle § 94k písm. a), c) a d)
stavebního zákona, tj.:
a) stavebník,
c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem,
d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem,
nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:
obec Rataje, Rataje 86, 391 65 Bechyně, Jihočeský kraj zast. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje,
IDDS: cadk8eb sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10,
Miloslav Švejda, Rataje č.p. 74, 391 65 Bechyně, Mgr. Ivana Pelechová, Jižní město č.p. 383, 373 33
Nové Hrady v jižních Čechách, Eva Bittnerová, Borová č.p. 5142, 430 04 Chomutov 4, Dana Doudová,
Jesenského 2699/14, 390 02 Tábor, Jaroslav Zeman, Rataje č.p. 65, 391 65 Bechyně, František Kníže,
Rataje č.p. 52, 391 65 Bechyně, Marie Knížová, Na Libuši č.p. 826, 391 65 Bechyně, Václav Mach,
Rataje č.p. 63, 391 65 Bechyně, Tomáš Kolařík, Rataje č.p. 77, 391 65 Bechyně, Zuzana Kolaříková,
Rataje č.p. 77, 391 65 Bechyně, Bc. Michaela Hokrová, DiS., V Chaloupkách č.p. 61, 270 31 Senomaty,
Dana Voborská, Rataje č.p. 83, 391 65 Bechyně, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS:
qa7425t, sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov, E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1, Povodí Vltavy,
státní podnik, IDDS: gg4t8hf sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Dále je účastníkem řízení podle § 94k písm. b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn.
Účastníky řízení jsou rovněž podle § 94k písm. e) stavebního zákona osoby, jejichž vlastnická práva nebo
jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můžou být
společným povolením přímo dotčena a kteří se v případě doručování veřejnou vyhláškou identifikují
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí č. parcely (pro veřejnou vyhlášku
v řízení s velkým počtem účastníků): 1470/23, 1470/8, 1470/33, st.110, 1650, 1470/15, 1472/5, st. 85,
1634/1, 1475, st.78, 1480/2, 1473/1, 1473/2, 1470/3, 65/1, st. 76, st.86, st.79, st.77, 1468, 107, 106/1,
106/3, 1596/32, st. 103, st.54, 86, st.52, 1596/18, st.50/1, 1596/14, st. 49/2, st.48, 1596/38, st. 47, 75/3,
st.46, st.45/2, st.45/1, st.44/1, 72, 1655, 1596/31, st.43, 67, st. 42, st. 41, st.40, st. 2/1, 79, 81, st. 8, st. 9,
st.100, st. 10, 1596/41, 82/2, 145/1, st.11, st. 12/1, 1596/35, st.101/1, 83/2, st.13, st.14, 1596/21, st.15, 63,
64, 1630/2, 1630/9, 99, 885/1, 1611, 6, st, 16, st. 17/2, st.19/3, st.19/4, 20/4, st.21, st24/1, st.24/2, st.25/3,
st.25/2, st.26/1, st.29, st. 30, st.31, st.31, st.33, st.34, st.35/1, st.35/2, 49/1, st.36, st.94, st.93, st.91, st.89,
st.88, 50/1, st.87, st.102, 619/1, 1609/4, 1610/6, 173, st.148, 1596/27, 53/2, 53/3, 56, st.38 v k.ú. Rataje u
Bechyně.
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
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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; k námitkám, které překračují uvedený
rozsah, se nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Otisk úředního razítka

Ing. Jana Daňková, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
Příloha: situační výkres

Obdrží:
Žadatel (doporučeně na doručenku, datovou schránkou):
Obec Rataje, IDDS: 2bsbpqm
sídlo: Rataje č.p. 86, 391 65 Bechyně
zastoupena VAK projekt s.r.o., IDDS: sbgkam8
sídlo: B. Němcové č.p. 12/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Obec (doporučeně na doručenku, datovou schránkou):
Obec Rataje
Správce vodního toku (doporučeně na doručenku):
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Účastníci řízení dle § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona (doporučeně na doručenku):
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb
sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
Miloslav Švejda, Rataje č.p. 74, 391 65 Bechyně
Mgr. Ivana Pelechová, Jižní město č.p. 383, 373 33 Nové Hrady v jižních Čechách
Eva Bittnerová, Borová č.p. 5142, 430 04 Chomutov 4
Jaroslav Zeman, Rataje č.p. 65, 391 65 Bechyně
František Kníže, Rataje č.p. 52, 391 65 Bechyně
Marie Knížová, Na Libuši č.p. 826, 391 65 Bechyně
Václav Mach, Rataje č.p. 63, 391 65 Bechyně
Tomáš Kolařík, Rataje č.p. 77, 391 65 Bechyně
Zuzana Kolaříková, Rataje č.p. 77, 391 65 Bechyně
Dana Doudová, Jesenského 2699/14, 390 02 Tábor
Bc. Michaela Hokrová, DiS., V Chaloupkách č.p. 61, 270 31 Senomaty
Dana Voborská, Rataje č.p. 83, 391 65 Bechyně
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu
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sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (doporučeně na doručenku nebo veřejnou
vyhláškou – pak jen č. pozemků ):
Pozemky a stavby evidované v katastru nemovitostí č. parcely (pro veřejnou vyhlášku v řízení s velkým
počtem účastníků): 1470/23, 1470/8, 1470/33, st.110, 1650, 1470/15, 1472/5, st. 85, 1634/1, 1475, st.78,
1480/2, 1473/1, 1473/2, 1470/3, 65/1, st. 76, st.86, st.79, st.77, 1468, 107, 106/1, 106/3, 1596/32, st. 103,
st.54, 86, st.52, 1596/18, st.50/1, 1596/14, st. 49/2, st.48, 1596/38, st. 47, 75/3, st.46, st.45/2, st.45/1,
st.44/1, 72, 1655, 1596/31, st.43, 67, st. 42, st. 41, st.40, st. 2/1, 79, 81, st. 8, st. 9, st.100, st. 10, 1596/41,
82/2, 145/1, st.11, st. 12/1, 1596/35, st.101/1, 83/2, st.13, st.14, 1596/21, st.15, 63, 64, 1630/2, 1630/9, 99,
885/1, 1611, 6, st, 16, st. 17/2, st.19/3, st.19/4, 20/4, st.21, st24/1, st.24/2, st.25/3, st.25/2, st.26/1, st.29,
st. 30, st.31, st.31, st.33, st.34, st.35/1, st.35/2, 49/1, st.36, st.94, st.93, st.91, st.89, st.88, 50/1, st.87,
st.102, 619/1, 1609/4, 1610/6, 173, st.148, 1596/27, 53/2, 53/3, 56, st.38 v k.ú. Rataje u Bechyně.
Dotčené orgány (doporučeně na doručenku, datovou schránkou):
Městský úřad Bechyně, Odbor výstavby a životního prostředí, IDDS: sshbg5j
sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 2, 391 65 Bechyně
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor 1
Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
Městský úřad Tábor , odbor dopravy
Městský úřad Tábor, odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. č.p. 2/2, 390 01 Tábor
Policie ČR DI Tábor
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tábor a ObÚ Rataje
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

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