
 

Magistrát města České Budějovice 

Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím 

Stavební činnosti na pozemku parc.č. 1330/1 v k.ú. Hluboká nad Vltavou 
 

1) „Kdy a kým byla podána žádost o povolení stavební činnosti. 

2) Rozsah a důvod stavebního zásahu. 

3) Kdy a kým byla tato žádost schválena a zda byla udělena výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

4) Kdo byl pověřen stavebním dozorem této stavební činnosti. 

5) Z jakého důvodu nebyla dodržena ustanovení ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav 

v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a to č. 4.2, č. 

4.6 a č. 4.10.1 a následujících.“ 

 
K uvedené žádosti povinný subjekt sděluje 

 

1. Stavebníkem je Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha, které podávalo 

ohlášení provedení stavebních úprav dne 10.9.2015. Navrhované stavební úpravy 

nevyžadují vydání stavebního povolení. Dne 15.9.2015 vydal odbor ochrany životního 

prostředí Magistrátu města České Budějovice na základě tohoto ohlášení, jako příslušný 

vodoprávní úřad dle ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

zákonů, souhlas k provedení stavebních úprav „Podskalská louka – čerpací odvodňovací 

stanice“. Stavbu prováděla firma Energie-stavební a báňská a.s. Kladno, subdodavatel 

stavební části  Stavitelství Karel Vácha a syn s.r.o. Hluboká nad Vltavou, technologické části  

Envi-pur, s.r.o. Praha.  

 

2. Účelem stavby je zlepšení odtokových poměrů z území Podskalské louky. V místě 

stávajícího vtokového objektu, který je součástí meliorace Podskalská louka, byla umístěna 

2 čerpadla o výkonu 20 a 100 l/s. Současně byly provedeny stavební úpravy betonových 

částí čerpací stanice  a přípojka NN. Betonové části stavby byly prováděny v místě 

stávajícího betonového čela šachty, tj. nedošlo k zásahu do kořenového systému ani 

k poškození nadzemních částí stromů. Výkop rýhy pro přípojku NN se prováděl pod 

svahem, na kterém se nachází předmětné stromy, ani při těchto výkopových pracích nebyly 

poškozeny kořeny ani nadzemní části stromu. Stavba přípojky NN není předmětem ohlášení 

stavby vodního díla, neboť se jedná o stavbu obecnou, k níž je příslušný stavební úřad 

Hluboká nad Vltavou.  

 

3. Stavební úpravy čerpací stanice je stavba, která podléhá ohlášení vodoprávnímu úřadu, jenž 

je specifikován v bodě 1, a to v souladu s § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (dále jen 

vodní zákon), jak je uvedeno shora, ohlášení bylo stavebníkem učiněno dne 10.9.2015 a dne 

15.9.2015 vydal vodoprávní úřad souhlas s ohlášenou stavbou pod zn. OOŽP/8357/2015/Bl. 

Výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, povinným subjektem udělena nebyla, neboť v této věci je kompetentní Krajský 

úřad, když se jedná o evropsky významnou lokalitu. 

 

4. Dle sdělení stavebníka investor prováděl občasný dozor, jímž byla pověřena jeho 

zaměstnankyně, Eva Harazim, referent oddělení realizace investic státního podniku Povodí 

Vltavy. Předání staveniště se uskutečnilo 21.2.2017, převzetí hotové stavby se uskutečnilo 

19.5.2017.  

 

5. Ochrana životního prostředí je dle smlouvy o dílo považována za součást díla. V průběhu 

stavby nedošlo k poškození vzrostlých stromů, travnatá plocha poškozená stavbou byla 
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uvedena do původního stavu. Byla provedena výsadba zeleně, která ohraničuje a po vzrůstu 

zastíní stavbu.  

Kabel elektrické přípojky byl veden pod svahem, neobkroužil stávající strom, jak bylo 

uvedeno v projektu. Kořeny nebyly porušeny, vzdálenost od čelní stěny je 3 a 3,5 m, v místě 

čelní stěny stálo čelo stávajícího propustku, takže kořeny nemohly růst dále, jen k již 

stávajícímu čelu. Ve výkopu rýhy pro elektrickou přípojku se kořeny rovněž nevyskytovaly. 

Při stavbě nebyla použita mechanizace, která by svou výškou dosahovala ke korunám 

stromů. Vámi citovaná norma má doporučující charakter. 
 


