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ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice, jako příslušný vodoprávní úřad 
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a dále příslušný speciální stavební úřad 
podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 
25.01.2017 podala

Obec Branišov, IČO 00581666, Branišov 5, 373 84  Branišov,
kterou zastupuje VAK projekt s.r.o., IČO 28159721, B. Němcové 2/12, 370 01  České Budějovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

v y d á v á   p o v o l e n í

k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod do vod povrchových do drobného vodního toku 
IDVT 10257845, na pozemcích parc. č. 145/1 (PK 43), 145/14 v katastrálním území Branišov u Dubného, 
čhp 1-06-03-0150-0-00, hydrogeologický rajón 2160, vodní útvar VÚ HVL_0400 (Dehtářský potok od 
hráze rybníka Dehtář po ústí do toku Vltava), souřadnice ČOV v systému S-JTSK jsou X=1164322.567 a 
Y=761300.875, souřadnice výústního objektu v systému S-JTSK jsou X=1164582.076 a Y=761271.163, 
kapacita ČOV - 480 (ekvivalentní obyvatel), v tomto rozsahu:

v množství:     roční (tis. m3/rok) ......................................................................... 35,04
max. měsíční (tis. m3/měsíc) ........................................................ 3,600

                    max. za sekundu (l/s)………………………………………………………………..  4,06

   emisní limity-množství a kvalita:

Viz rozdělovník:
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hodnota „p“ (mg/l) hodnota „m“ (mg/l)             t/rok

CHSKCR        150             220            5,26

BSK5            40               80            1,40

NL            50               80            1,75

Emisní standardy - hodnoty „m“- jsou nepřekročitelnými hodnotami, emisní standardy „p“ se považují 
za dodržené, jestliže míra jejich překročení nepřesáhne hodnoty uvedené v příloze  č. 1 nařízení vlády 
č. 401/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
1. Doba povoleného nakládání s vodami: 10 let od uvedení ČOV do zkušebního provozu.
2. Četnost odběrů vzorků odpadních vod v době zkušebního provozu se stanovuje takto: kontrolní 

odběry budou prováděny 1x za 2 měsíce (celkem 6x ročně), doba trvání zkušebního provozu bude 
stanovena v povolení zkušebního provozu. Po uvedení stavby do trvalého provozu bude odebírán 
vzorek vyčištěné odpadní vody 4x ročně.

3. Rozbory odpadní vody budou prováděny metodami pro rozbory odpadních vod, na základě kterých 
je laboratoř držitelem platného osvědčení o akreditaci nebo osvědčení o správné činnosti 
laboratoře.

4. Kvalita vypouštěné vody bude zjišťována odběrem vzorků, které budou odebírány na odtoku z ČOV. 
Pro měření průtoku bude na odtoku z ČOV instalován měrný objekt. Na odtoku ze štěrbinové 
nádrže bude zřízen Parshallův měrný žlab typu P1 s ultrazvukovou sondou pro měření množství 
vyčištěných vod.

5. Typ odběrů: bude prováděn dvouhodinový směsný vzorek slévaný ( typ vzorku A) – získaný sléváním 
8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 min.

6. Výsledky rozborů budou archivovány u vlastníka stavby (provozovatele) pro případnou kontrolu po 
dobu 5 let.

7. Odběry vzorků odpadních vod budou prováděny rovnoměrně v průběhu roku a nebudou prováděny 
za neobvyklých situací – při silných deštích, nadměrného sucha, apod.

II. Podle § 15 vodního zákona

v y d á v á   s t a v e b n í   p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Kanalizace a ČOV Branišov

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 145/1 (PK 43), 145/14, 661/2, 583 (PK 584), 637/62 (PK 
660/1/d1, 571/4), 658/3 (PK 575, 659/d2), 637/50, 568/5, 568/6, 568/7, 568/4 (PK 626, 637/4, 633/3, 
633/1), 645/11, 385/1, 385/4, 652/13, 47, 660/1 v katastrálním území Branišov u Dubného, čhp 1-06-
03-0150-0-00, hydrogeologický rajón 2160.

Stavební objekty:

SO-01 Čistírna odpadních vod, SO-02 Kanalizace, SO-03 Otevřené příkopy, SO-05 Vodovod

Údaje o předmětu rozhodnutí: stavba řeší dostavbu kanalizace v podobě propojení stávající jednotné 
kanalizace a výhledové splaškové kanalizace do společné stoky vedené na ČOV. Osazení dvou 
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odlehčovacích komor v místech stávajících volných výustí a nové biologické čistírny odpadních vod. Po 
realizaci bude stavba odvádět odpadní vody z celé obce Branišov na ČOV.

III. Stanoví povinnosti a podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, kterou 

vypracoval Ing. Jiří Pudil; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení 
vodoprávního úřadu.

2. Investor zajistí před zahájením prací vytýčení všech podzemních a nadzemních vedení.
3. Budou dodrženy požadavky správců  podzemních a nadzemních sítí.
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2019.
5. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky na stavby vodovodů a kanalizací, 

zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Při provádění výkopů na veřejných pozemcích a komunikacích se výkopy přiměřeně vybaví 
bezpečnými a dostatečně širokými přechody nebo přejezdy. Výkopy nesmějí zabraňovat přístupu ke 
vchodům a vjezdům přilehlých staveb a pozemků. V nočních hodinách budou výkopy vybaveny 
dostatečným osvětlením.

7. Budou dodrženy požadavky z vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o.,  ze dne 
23.12.2016 zn. SUS Jck/21340/2016/14322.

8. Budou dodrženy podmínky provozovatele vodovodu společnosti Čevak, a.s. z vyjádření dne 
12.ledna, č.j. 017010002352. Zejména:

 Před zahájením zemních prací bude společnosti Čevak, a.s předložena k vyjádření 
dokumentace pro realizaci stavby včetně koordinační situace případných 
investičních akcí. Bez splnění této podmínky není možné zahájit zemní práce. 
Projektová dokumentace pro realizaci stavby bude řešit i podrobný harmonogram  
provádění ve vztahu k trvalému zajištění zásobování pitnou vodou.

 Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí 
provozovaných Čevak a.s.. Vytýčení vodohospodářských sítí provede na 
objednávku společnost Čevak, a.s (objednat nejméně 10 dní předem).

 Společnosti Čevak a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
 Investor umožní přístup technikům Čevak a.s. na staveniště v průběhu realizace.
 Napojení na stávající vodohospodářské sítě bude provedeno ve spolupráci 

s provozem Čevak, a.s., uzavírku vody z důvodu přepojení vodovodu je nutno 
nahlásit provozovateli nejméně 17 dní předem. 

 Bude respektováno prostorové uspořádání sítí dle ČSN 73 6005.
 Do technické kontroly bude provedeno označení sekčních šoupat a požárních 

hydrantů v souladu s TNV 75 5402 (článek 11) a ČSN 75 5025.
 O termínu konání tlakové zkoušky bude s dostatečným předstihem informován 

náš zástupce.
9. Kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle ust. § 133 odst. (1) stavebního zákona budou prováděny 

podle plánu kontrolních prohlídek. Vodoprávní úřad by měl být 7 dní předem tel. informován 
zejména o kontrolní prohlídce:

 Kontrola podsypu a obsypu potrubí před záhozem do rýhy

10. Po skončení práce podá stavebník vodoprávnímu úřadu návrh na povolení zkušebního provozu 
stavby vodního díla. S návrhem budou předloženy tyto doklady: 
 protokol o předání a převzetí stavby
 dokumentace skutečného provedení
 geodetické zaměření skutečného provedení včetně hranic dotčených pozemků
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 certifikáty použitých materiálů
 prohlášení o shodě
 zápis o ověření těsnosti kanalizace kamerovou zkouškou
 provozní řád ČOV
 doklady o nepropustnosti ČOV
 výchozí revize elektro
 zápis o provedení tlakové zkoušky vodovodu
 zápis o provedení proplachu a desinfekce potrubí   
 zápis o proměření signálního vodiče 
 doklad o zdravotní nezávadnosti materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou
 doklad o provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení (doklad o funkčnosti podzemního 

hydrantu) – výchozí revize požárních hydrantů
11. Po ukončení prací budou dány pozemky do původního stavu a případné vzniklé škody budou 

majitelům uhrazeny.

Upozornění: 
Odbor státní správy ve věcech památkové péče upozorňuje žadatele na respektování § 22 a § 23 zákona 
č. 20/1987 o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Branišov, Branišov 5, 373 84  Branišov

Odůvodnění:

Dne 25.01.2017 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše 
uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, 
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:
Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice přezkoumal tuto žádost, 
doloženou přílohami obsahující údaje, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného 
rozhodnutí na vodohospodářské poměry, uznal ji za způsobilou. Odbor ochrany životního prostředí 
České Budějovice tuto žádost přijal a podle ust. § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení 
stavebního zákona, oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným 
správním úřadům vodoprávního řízení dne 24.02.2017, upustil ve smyslu ust. § 112 odst. 2 stavebního 
zákona od místního šetření a upozornil, že námitky a připomínky mohou účastníci řízení podle ust. §112 
odst. 2 stavebního zákona uplatnit nejpozději do 10 dnů po doručení oznámení. Námitky v průběhu 
řízení nebyly uplatněny. Právní subjektivita byla ověřena, vlastnické vztahy byly zjištěny.

Projektovou dokumentaci výše uvedené stavby vypracoval Ing. Jiří Pudil, autorizovaný inženýr pro 
technologická zařízení a vodohospodářské stavby (identifikační číslo ČKAIT - 0100843) v listopadu 2016. 
Projektová dokumentace stavby řeší:

Projektová dokumentace řeší dostavbu kanalizace a výstavbu čistírny odpadních vod v obci Branišov pro 
výhledový počet 480 EO. Dostavba kanalizace řeší realizaci nových kanalizačních stok a jejich propojení 
na stávající kanalizaci pro možnost odvedení odpadních vod z celé obce na navrženou čistírnu odpadních 
vod. Kanalizace bude řešena částečně jako oddílná (splašková a dešťová) a částečně jednotná. Na 
jednotné kanalizaci budou osazeny dvě nové odlehčovací komory. Odlehčovací komory budou řešeny 
jako železobetonové monolitické  a přímým přepadem se stavitelnou přelivnou hranou. Odlehčovací 
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komora OK1 bude pracovat s ředícím poměrem 1+8, odlehčovací komora OK2 bude mít ředící poměr 
1+10.
- SO-01 ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD – bude složena z hrubého předčištění, v podobě česlicového 

žlabu s ručně stíranými česlemi a vertikálního lapáku písku. Jako primární stupeň čištění je navržena 
typizovaná  štěrbinová nádrž ŠN 20/70, která slouží především k odstranění nerozpustných látek. Na 
odtoku ze štěrbinové nádrže bude zřízen Parshallův měrný žlab typu P1 s ultrazvukovou sondou pro 
měřejní množství vyčištěných vod.  Sekundární čištění budou zajišťovat dvě postupně protékané  
biologické nádrže BN1 a BN2. BN1 bude obsahovat provzdušňovací elementy a BN2 bude sloužit 
k odstranění zbytkového znečištění před odtokem z ČOV. Nádrž BN2 bude před odtokem osazena 
nornou stěnou. Do obou nádrží BN1 a BN2 budou realizovány sjezdy ze silničních panelů pro 
možnost odtěžení zachyceného kalu. Vyčištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny do náhonu 
ID 10257845 (příkop P1), který je zaústěn do Novohaklovského rybníka. Vodní tok slouží v současné 
době pro odvádění dešťových a odpadních vod z části obce přes volnou výusť.
Součástí stavebního objektu SO-01 je propojovací kanalizační potrubí PP UR2 DN200 (délka 13,7 m), 
PP UR2 DN250 (délka 5,2 m), odtokové potrubí z ČOV do recipientu PP UR2 DN300 (délka 202,9 m) 
včetně 7 ks prefabrikovaných šachet. Dále vyustění do recipientu bude realizováno přes výústní 
objekt – vyústění bude řešeno opevněním břehů a dna vodního toku kamennou dlažbou v délce     
1,85 m. V místě vyústění bude osazena koncová zpětná klapka, aby nedocházelo k zaplavování 
potrubí. Součástí objektu SO-01 je provozní objekt. Provedení SO-01 – viz. projektová dokumentace.

- SO-02 KANALIZACE – stavební objekt řeší dostavbu a úpravu stávající kanalizace a její svedení na 
nově budovanou ČOV. Na jednotné kanalizaci budou osazeny dvě odlehčovací komory (OK1 a OK2) 
pro oddělení dešťových průtoků. Vyústění odlehčených vod bude u obou komor v místě stávajících 
volných výustí.
Splašková kanalizace – stoka „S.A“ – slouží jako kmenová stoka odvádějící veškeré odpadní vody na 
ČOV, odvádí splaškové odpadní vody z východní části obce. Na tuto stoku jsou napojeny splaškové 
vody z obou odlehčovacích komor OK1 a OK2. Stoka bude mít délku 1098,70 m a bude provedena 
z potrubí PP UR2 SN10 DN300 a DN400, bude na ní osazeno celkem 35 prefabrikovaných 
kanalizačních šachet. Křížení stoky s komunikací III/14322 bude provedeno pomocí protlačovaného 
kameninového potrubí DN300 s krytím min. 1,2 m. 
Jednotná kanalizace – stoka „J.A“ – do této stoky bude napojena stávající jednotná kanalizace, která 
odvádí odpadní vody ze střední a západní části obce. Do této stoky je navrženo napojení dešťové 
stoky „D.A“. Na stoce je navržena odlehčovací komora OK1 (ředící poměr 1+8). Dešťové vody z OK1 
budou vypouštěny do příkopu P1 a splaškové vody budou odtékat do stoky „S.A“ v šachtě ŠSA.6. 
Stoka bude délky 73,36 m a bude provedena z korugovaného plastového potrubí PP SN10 DN600, na 
stoce budou osazeny 3 ks kanalizačních šachet a OK1.
Dešťová kanalizace – stoka „D.A“ – tato stoka bude odvádět dešťové vody z lokality na 
severovýchodním okraji obce a z příkopu P.2. Stoka bude mít délku 126,53 m z potrubí PP UR2 SN10 
DN300, bude na ní osazeno celkem 5 ks kanalizačních šachet.
Dešťová kanalizace – stoka „D.B“ – tato stoka bude řešena jako prodloužení původní jednotné 
kanalizace, která bude nově fungovat jako dešťová, jelikož splaškové vody budou odváděny novou 
splaškovou kanalizací „S.A“. Dešťová kanalizace bude mít délku 139,80 m, z potrubí PP UR2 SN10 
DN300 a 5 ks kanalizačních šachet. Z toho bude 132,9 m potrubí realizováno samotným 
prodloužením z koncové šachty a dále realizováno potrubí délky 6,90 m pro vyústění dešťové 
kanalizace.

- SO-03 OTEVŘENÉ PŘÍKOPY –  jedná se o úpravu příkopu P1 a úpravu příkopu P2
Příkop P.1 – jedná se úpravu a zkapacitnění vodního toku ID 10257845 v délce 163,68 m bude 
obdélníkový profil z kamenné dlažby do betonu, dále následuje lichoběžníkový profil se žlabovkami 
v délce 153,29 m (od vjezdu do areálu ČOV až do vzdálenosti cca 30 m za výústním objektem z ČOV),
zbývající vodní tok až po vyústění do rybníku bude pročištěn od vegetace a nánosů
Příkop P2 – bude provedena úprava vodního toku IDVT 10280206 – nové koryto bude
lichoběžníkového profilu s úpravou dna prefabrikovanými žlabovkami v délce cca 80 m. Příkop P.2 
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bude zaústěn do dešťové stoky D.A přes vtokový objekt s prohloubením dna před nátokem, pro 
zachycení sedimentů a s česlicovou mříží.

- SO-05 VODOVOD – v severovýchodní části obce bude realizováno prodloužení vodovodu pro možné 
napojení tří nemovitostí. Jedná se o vodovodní řad délky 70,69 m, potrubí PE100RC d90x5,4 SDR17 
PN10

- PS-01 – bude realizována stavební a provozní elektroinstalace v provozním objektu.
- PS-02 – na čistírně odpadních vod bude realizováno technické zázemí pro aeraci biologické nádrže. 

Budou zde osazeny dvě dmychadla v provedení 1 + 1, která budou sloužit pro jemnobublinnou 
aeraci biologickénádrže BN1 a zároveň pro provzdušňování lapáku písku. Dmychadla budou 
umístěna ve venkovním prostoru v protihlukových tlumících boxech pro snížení hlukové zátěže okolí.

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:
- Souhlasné vyjádření k projektové dokumentaci společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic 

ze dne  24.02.2017 zn. 92/2017.

K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Stavební úřad Magistrátu města České Budějovice územní 
rozhodnutí pod spis.zn. SU/2097/2013 Pf dne 06.12.2013 a územní rozhodnutí pod spis.zn. 
SU/2710/2014 Pf dne 21.07.2014, dále změna územního rozhodnutí včetně prodloužení platnosti 
územního rozhodnutí z r. 2013 pod spis.zn. SU/6463/2015 Pf dne 25.1.2016, územní rozhodnutí pod 
spis.zn. SU/4333/2016 Pf ze dne 16.08.2016 a souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona
pod spis.zn. SU/9574/2016 Pf dne 04.01.2017.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými 
správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony 
a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě 
shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o., vlastníci dotčených pozemků parc. č. 145/1 (PK 43), 583 
(PK 584), 658/3 (PK 659/d2), 568/6, 568/7, 568/4 (PK 626, 637/4, 633/3, 633/1), 645/11 v katastrálním 
území Branišov u Dubného, dále vlastníci sousedních pozemků 375/38, 381/3, 382/3, 383/15, 383/10, 
383/11, 383/9, 383/8, 383/7, 383/23, 383/6, st. 115, 383/5, 383/4, 385/5, 645/9, 645/7, 367/54, 
637/56, 637/51, 637/48, 637/47, 637/46, 637/29, 637/28, 637/27 637/21, 637/13, 622/5, 145/4, 
145/12, 145/5, 145/15, 145/1 (PK1), 145/1 (PK2), 145/1 (PK 45), 619/1 (PK 619/2, PK 619/1), 619/1 (PK 
587), 583 (PK 586, PK 660/1/1, PK 583), 580 (PK 621), 130, 129, 580 (PK 624), 580 (PK 575), PK 658/1/2, 
637,61, 637/60, 568/10 (PK 574), 637/59, 637/58 (PK 627), PK 417/2, PK 385/2, PK 385/3, PK 390/1, PK 
390/3, PK 417/24 v k. ú. Branišov u Dubného

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Budějovicích podáním u zdejšího 
správního orgánu.
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Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Svatopluk Mika
vedoucí odboru ochrany životního prostředí
Magistrát města České Budějovice

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položky 18 odst. 1 písm. h) ve 
výši 3000 Kč byl zaplacen 20.04.2017.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů dle § 115 odst. 8 vodního zákona na úřední desce 
Magistrátu města České Budějovice a úřední desce obecního úřadu Branišov. Vývěsní lhůta začíná den 
následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním 
(patnáctém) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně 
vrácena zpět vodoprávnímu úřadu (Odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města České 
Budějovice).

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

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

Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
1. Obec Branišov, IDDS: 9kvat3y
2. VAK projekt s.r.o., IDDS: sbgkam8

k umístění na úřední desce: (dodejky) – se žádostí o vyvěšení
3. Magistrát města České Budějovice - kancelář tajemníka - Úřední deska, -zde-
4. Obecní úřad Branišov, IDDS: 9kvat3y

účastníci řízení doručení veřejnou vyhláškou podle § 112 odst. (1) stavebního zákona
vlastníci dotčených pozemků parc. č. 145/1 (PK 43), 583 (PK 584), 658/3 (PK 659/d2), 568/6, 568/7, 
568/4 (PK 626, 637/4, 633/3, 633/1), 645/11 v katastrálním území Branišov u Dubného, dále vlastníci 
sousedních pozemků 375/38, 381/3, 382/3, 383/15, 383/10, 383/11, 383/9, 383/8, 383/7, 383/23, 
383/6, st. 115, 383/5, 383/4, 385/5, 645/9, 645/7, 367/54, 637/56, 637/51, 637/48, 637/47, 637/46, 
637/29, 637/28, 637/27 637/21, 637/13, 622/5, 145/4, 145/12, 145/5, 145/15, 145/1 (PK1), 145/1 (PK2), 
145/1 (PK 45), 619/1 (PK 619/2, PK 619/1), 619/1 (PK 587), 583 (PK 586, PK 660/1/1, PK 583), 580 (PK 
621), 130, 129, 580 (PK 624), 580 (PK 575), PK 658/1/2, 637,61, 637/60, 568/10 (PK 574), 637/59, 
637/58 (PK 627), PK 417/2, PK 385/2, PK 385/3, PK 390/1, PK 390/3, PK 417/24 v k. ú. Branišov u 
Dubného, 
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E.ON Česká republika, s. r. o., Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.

dotčené orgány: (na vědomí)
5. Magistrát města České Budějovice - stavební úřad 
6. Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče
7. Magistrát města České Budějovice - odbor dopravy a silničního hospodářství 

na vědomí 
8. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IDDS: cadk8eb 
9. Povodí Vltavy s. p., Závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf
10. Lesy a rybníky města Českých Budějovic s.r.o., IDDS: v63ibak
11. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf


		2017-04-21T10:49:01+0000
	Mika Svatopluk Ing.
	Konverze dokumentu




