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M. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Platnost tohoto kanalizačního řádu je od doby jeho vodohospodářského Schválení

do účinnosti Schválení, případně do odvolání.
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ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI 

tel.: +420 384 342 176, fax: +420 384 342 127 
e-mail: renata.knezinkova@mesto-trebon.cz 

Spis zn.: METR_S 4440/2018 OZP 
Ze dne: 29.10.2018 
Naše č. j.: METR 15811/2018 KnRe 
Vyřizuje: Ing. Kněžínková 

Datum: 06.11.2018 

ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 61 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení§ 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní
zákon"), jako věcně příslušný správní úřad podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích"), a jako místně příslušný správní úřad podle
ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád"), na základě žádosti žadatele, kterým je Městská Vodohospodářská
s. r. o., IČO 28136853, se sídlem Palackého nám. 46/11, 379 01 Třeboň, a po provedeném správním
řízení, podle ustanovení§ 14 odst. 3 a§ 27 odst. 2 písm. c) zákona o vodovodech a kanalizacích

schvaluje 
Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu Třeboň, Stará Hlína. 

Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek a povinností: 

1. Provozovatel kanalizace je povinen zabezpečit plnění ustanovení kanalizačního řádu jak při
vlastním provozu kanalizace, tak u producentů odpadních vod, napojených na tuto kanalizaci,
zejména průběžnou kontrolou jeho dodržování.

2. Aktualizace kanalizačního řádu je nutné provádět vždy při změně podmínek, za kterých byl
kanalizační řád zpracován a schválen. Aktualizovaný kanalizační řád je nutno předložit
příslušnému vodoprávnímu úřadu ke schválení.

Odůvodnění: 

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad 
obdržel dne 29.10.2018 od společnosti Městská Vodohospodářská s. r. o., IČO 28136853, se sídlem 
Palackého nám. 46/11, 379 01 Třeboň žádost o schválení Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou 
potřebu ve Staré Hlína. Tím bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení 
k žádosti o schválení kanalizačního řádu podle§ 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. 

Společnost Městská Vodohospodářská s. r. o. je smluvním provozovatelem veřejné kanalizace a ČOV 
v místní části Stará Hlína, vlastníkem této infrastruktury je město Třeboň, IČO 00247618, Palackého 
nám. 46/11, Třeboň. 

K žádosti byl předložen „Kanalizační řád Třeboň, Stará Hlína - kanalizace a ČOV", který vypracovala 
Ing. Karolína Škařupová, MOBIKO plus, a. s., IČO 26788675, Hranická 293/5, Valašské Meziříčí, 
v září 2018. Kanalizační řád je vypracovaný v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., 
v platném znění, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. 
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Vodoprávní úřad posoudil obdrženou žádost jako věc jednoduchou podle § 115 odst. 1 O vodního 
zákona, o které lze rozhodnout na podkladě předložených dokladů. V souladu s ustanovením § 115 
odst. 10 vodního zákona nepostupoval podle ustanovení § 36 a § 47 správního řádu a neoznamoval 
účastníkům řízení zahájení řízení. 

Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily požadované rozhodnutí vydat. Na základě 
provedeného správního řízení rozhodl Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí tak, jak je 
uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí a podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech 
a kanalizacích předložený Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu Třeboň, Stará Hlína 
schválil. 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního 
řádu podat odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor 
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského 
úřadu Třeboň. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby každý účastník řízení 
obdržel jeden stejnopis a jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Třeboň. Podané odvolání má v souladu 
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí 
je nepřípustné. 

Ing. Jaroslav F I i e g e I 
vedoucí odboru životního prostředí 
Městský úřad Třeboň 

Doručí se na doručenku do vlastních rukou: 

- účastníci řízení dle ustanovení§ 27 odst. 1 správního řádu:
Městská Vodohospodářská s. r. o., Palackého nám. 46/11, 379 01 Třeboň - ds

- účastníci řízení dle ustanovení§ 27 odst. 2 správního řádu:
město Třeboň, Palackého nám. 46/11, 379 01 Třeboň
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KOLAUDAČNÍ SOUHLAS 

IČ· 00247618 

DIČ: CZ00247618 
www.rnesto-trebon.cz 

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako správní úřad příslušný podle ustanovení § 61 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jako věcně příslušný vodoprávní 
úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení§ 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní
zákon"), a příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 5 téhož zákona a § 15
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle
ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád"), na základě žádosti stavebníka, kterým je Město Třeboň, Palackého
nám. 46/11, Třeboň, IČO 00247618, podle§ 15 vodního zákona a§ 122 stavebního zákona

vydává kolaudační souhlas k užívání dokončené stavby vodního díla 
,,Třeboň, Stará Hlína - Kanalizace a ČOV". 

Stavba je umístěná v kraji Jihočeském, okrese Jindřichův Hradec, obci Třeboň, katastrálním území 
Stará Hlína a Holičky u Staré Hlíny, na pozemcích p. č. 394/47, 1053, 1255, 394/31, 394/30, st. 153, 
394/29, 485, 469/4, 1031, 1036, 484, 25/4, 481, st. 11/1, 29/1, 25/11, 48/3, 49/10, 49/1, 477, 49/14, 
469/16, 49/13, 469/22, 1012, 1242, 1022, 1243, 1028 (vše k. ú. Stará Hlína) a 1284, 1281 (oba k. ú. 
Holičky u St. Hlíny), umístění - souřadnice cca Y,X: ČOV: 730009, 1162562; výústní objekt: 730029, 
1162581; čerpací stanice: 730535, 1162306; gravitační kanalizace: začátek: 730016, 1162553, konec: 
730601, 1161890; kanalizační výtlak: začátek: 730535, 1162306, konec: 730357, 1162244; čhp 1-07-
02-0314-0-00, HGR 2140 - Třeboňská pánev - jižní část, vodní útvar HVL_0580 Lužnice od toku
Koštěnický (Kacležský) potok po vzdutí rybníka Rožmberk (dále jen „stavba").

Stručný popis stavby: 

Stavba řeší odvádění domovních splaškových odpadních vod z místní části Stará Hlína, likvidaci 
znečištění na ČOV a následné vypouštění do řeky Lužnice. Stavba je členěná na stavební objekty: 

50 01 Čistírna odpadních vod (ČOV) Stará Hlína 
ČOV je mechanicko-biologická s kapacitou 304 EO. Stavba je osazena do opevněného umělého 
svahu z důvodu umístění technického podlaží nad úroveň hladiny 0100. Podzemní stavba je kompaktní 
železobetonový monoblok dělený na čerpací jímku, nádrže biologického čištění a uskladňovací nádrž 
kalu. Nadzemní stavba je jednopodlažní zděná zakrytá sedlovou střechou se skládanou krytinou. 

50 02 Čerpací stanice (ČS) Stará Hlína 
Podzemní prefabrikovaný objekt tvoří suchou jímku, ve které je osazená uzavřená (kontejnerová) 
technologie pro čerpání gravitačně přivedených odpadních vod do páteřní stoky a následně na ČOV. 

50 03 Kanalizační sběrače 
Celková délka 2855, 16 m, materiál plnostěnný polypropylén WAWIN SN 1 O PP KG 2000 s plnými 
žebry ON 250 mm, v úsecích prováděných řízeným protlakem potrubí HOPE 0 225 mm. 

V místech lomů a v přímých úsecích v potřebných vzdálenostech jsou prefabrikované skružové revizní 
šachty ON 1000 mm nebo plastové šachty 0 670 mm. 

Sběrač A - délka 585,74 m Sběrač AA - délka 86,61 m 
Sběrač B - délka 625,29 m Sběrač BA - délka 126,90 m 
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Sběrač BC - délka 98,58 m 
Sběrač C - délka 447,02 m 
Sběrač CC - délka 38, 18 m 

Sběrač BD - délka 153, 79 m 
Sběrač CA - délka 49, 16 m 
Sběrač CD - délka 166,95 m 

Sběrač BE - délka 33,22 m 
Sběrač CB - délka 144, 72 m 

SO 04 Kanalizační výtlak 

Celková délka 243,42 m, materiál vysokohustotní polyetylén PE11 0x6,6 SDR17 DN 100 mm opatřený 
signalizačním vodičem. 

Součástí stavby jsou stavební objekty SO 06 vodovodní přípojka k ČOV, SO 07 kabelové přípojky NN, 
SO 08 napájecí a ovládací kabely ČS a SO 1 O domovní přípojky (veřejná část), které nejsou vodními 
díly a nevyžadují kolaudaci. 

Účel stavby: odvádění a čištění odpadních vod z místní části Stará Hlína 

Stavba byla povolena rozhodnutím MěÚ Třeboň, odboru ŽP č. j. ŽP 2173/2015 - 171 Kn ze dne 
04.09.2015, kterým bylo zároveň vydáno povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod do vod 
povrchových. Termín pro dokončení stavby byl stanoven do 31.10.2020. Opravné rozhodnutí k opravě 
zřejmých nesprávností vydal vodoprávní úřad pod č. j. ŽP 5784/2015 - 231 Kn dne 30.11.2015. Změna 
stavby před dokončením byla povolena rozhodnutím č. j. METR 11142/2017 KnRe dne 05.09.2017. 

Na základě žádosti stavebníka vodoprávní úřad rozhodnutím č. j. METR 11982/2017 KnRe ze dne 
20.09.2017 vydal povolení k vypouštění odpadních vod na dobu předčasného užívání stavby a pro 
zkušební provoz. Vodoprávní úřad rozhodnutím č. j. METR 13148/2017 KnRe ze dne 13.10.2017 
povolil na žádost stavebníka se souhlasem zhotovitele předčasné užívání stavby do 31.12.2017. 

Pro ověření funkčnosti a provozuschopnosti dokončené stavby stanovil vodoprávní úřad ve stavebním 
povolení podmínku provést zkušební provoz před uvedením stavby do trvalého užívání s tím, že 
podmínky pro zkušební provoz budou stanovené samostatným rozhodnutím. Stavebník v říjnu 2017 
požádal o povolení pro uvedení stavby do zkušebního provozu a k žádosti postupně doložil nezbytné 
doklad nutné pro uvedení stavby do užívání dle § 122 odst. 1 stavebního zákony. Vodoprávní úřad na 
stavbě provedl dne 24.10.2017 kontrolní prohlídku. Při kontrolní prohlídce a z předložených dokladů a 
dokumentů bylo zjištěno, že stavba je provedena v souladu se schválenou projektovou dokumentací 
s nevýznamnými odchylkami, které nemají negativní vliv na funkci a provozuschopnost stavby. Nebyly 
zjištěny závady, které by bránily uvedení stavby do užívání. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 124 
stavebního zákona rozhodnutím č. j. METR 13853/2017 KnRe ze dne 30.10.2017, které nabylo právní 
moci dne 31.10.2017, povolil zkušební provoz stavby do 31.10.2018 a stanovil pro užívání stavby ve 
zkušebním provozu podmínky a povinnosti. 

Žádost o kolaudační souhlas byla podána před ukončením zkušebního provozu a před stanoveným 
termínem pro dokončení stavby. Vodoprávní úřad byl stavebníkem přizván k účasti na kontrolním dni 
stavby 30.10.2018, kdy bylo provedeno závěrečné předání dokončené stavby mezi zhotovitelem a 
stavebníkem. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu byly doloženy následující doklady: 

- souhlasné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje č. j. KHSJC
27182/2018/HOK.JH ze dne 09.10.2018

- souhlasné závazné stanovisko AOPK - Správy CHKO Třeboňsko č. j. 03138/JC/18 a 03169/JC/18
ze dne 20.09.2018 s podmínkami, jejichž splnění bylo odsouhlaseno zástupcem AOPK - Správy
CHKO Třeboňsko při kontrolním dni na stavbě konaném 30.10.2018

- protokol o zkoušce- měření hluku ČOV č. L370-1/18013519 ze dne 19.09.2018
- protokol o zkoušce - měření hluku čerpací stanice č. L370-2/18013519 ze dne 20.09.2018
- Vyhodnocení zkušebního provozu, které vypracoval Ing. Jiří Kaňka, ENVI-PUR s. r. o., v září 2018
- protokoly o rozborech vzorků odpadní vody odebraných v období zkušebního provozu
- provozní řád pro trvalý provoz, který vypracoval Ing. Jiří Kaňka, ENVI-PUR s. r. o., v září 2018
- kopie provozního deníku za období roku 2018
- geodetické zaměření skutečného provedení včetně přípojek z 09.05.2018
- dokumentace skutečného provedení SO 03 Kanalizační sběrače a SO 04 Kanalizační výtlak

(situace a podélné řezy)
- geometrický plán číslo 266-198/2016 pro rozdělení pozemku, vyznačení obvodu budovy, který

vyhotovil a ověřil Ing. Radomír Vaclík, oprávněný zeměměřický inženýr č. 555/95 dne 27.10.2017
- geometrický plán číslo 267-198/2016 pro rozdělení pozemků, změnu hranic pozemků, který

vyhotovil a ověřil Ing. Radomír Vaclík, oprávněný zeměměřický inženýr č. 555/95 dne 29.10.2017

Před vydáním kolaudačního souhlasu požádal provozovatel veřejné kanalizace a ČOV ve Staré Hlíně 
zdejší vodoprávní úřad o schválení Kanalizačního řádu kanalizace Stará Hlína. O žádosti bude 
rozhodnuto v samostatném správním řízení. 
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Z předloženého vyhodnocení zkušebního provozu je zřejmé, že čistírna odpadních vod v průběhu 
zkušebního provozu dosahovala očekávané parametry a při zkušebním provozu se nevyskytly 
mimořádné události. U odebraných vzorků odpadní vody na odtoku z ČOV ve sledovaných ukazatelích 
byly dodrženy stanovené emisní limity podle rozhodnutí č. j. METR 11982/2017 KnRe ze dne 
20.09.2017. V průběhu zkušebního provozu se vyskytlo několik závad, které podle závěru hodnotící 
zprávy neměly negativní vliv na účinnost čištění odpadních vod a které byly ve zkušebním provozu 
odstraněné. 

Povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV Stará Hlína do vod povrchových řeky Lužnice bylo 
vydáno vodoprávním úřadem rozhodnutím č. j. ŽP 2173/2015 - 171 Kn ze dne 04.09.2015 s platností 
na 1 O let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o uvedení stavby ČOV do zkušebního provozu 
Povolení k vypouštění odpadních vod je platné do 31.10.2027 v těchto parametrech: 

Množství vypouštěných odpadních vod: 
prům. 0,5 I/s max. 2,0 I/s max. 1.600 m3/měs. 

Ukazatele znečištění odpadních vod na odtoku z ČOV: 
CH S Ke, ,,p" 11 O mg/I „m" 170 mg/I 
BSKs „p" 30 mg/I „m" 50 mg/I 
NL „p" 40 mg/I „m" 60 mg/I 

16 tis. m3/rok 

max. 1,28 Urok 
max. 0,29 Urok 
max. 0,40 Urok 

Četnost odběru vzorků byla stanovena min. 4 x ročně, typ vzorku A, tj. dvouhodinový směsný vzorek 
získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu odebraných v intervalu 15 minut. 

Vodoprávní úřad tímto ověřuje, že na pozemku parc. č. st. 169 odděleném z parc. č. 1028 v k. ú. Stará 
Hlína podle geometrického plánu číslo 266-198/2016 pro rozdělení pozemku, vyznačení obvodu 
budovy, který vyhotovil a ověřil Ing. Radomír Vaclík, oprávněný zeměměřický inženýr č. 555/95 dne 
27.10.2017, se nachází stavba Čistírna odpadních vod (ČOV) Stará Hlína (SO 01) popsaná v tomto 
kolaudačním souhlasu. 

Vodoprávní úřad tímto ověřuje, že na pozemcích parc. č. 1031 /2 a 1036/3 vzniklých oddělením z parc. 
č. 1031, 1036 a 1255 v k. ú. Stará Hlína podle geometrického plánu číslo 267-198/2016 pro rozdělení 
pozemků, změnu hranic pozemků, který vyhotovil a ověřil Ing. Radomír Vaclík, oprávněný 
zeměměřický inženýr č. 555/95 dne 29.10.2017, se nachází Čerpací stanice (ČS) Stará Hlína (SO 02) 
popsaná v tomto kolaudačním souhlasu. 

Vodoprávní úřad nemá námitky k zápisu předložených geometrických plánů do evidence Katastru 
nemovitostí. 

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, po provedeném zkušebním provozu a na základě 
všech předložených dokladů konstatuje, že stavba „Třeboň, Stará Hlína - Kanalizace a ČOV" je 
dokončena a je schopna uvedení do trvalého užívání. Funkčnost a provozuschopnost stavby byla 
ověřena zkušebním provozem. Vodoprávní úřad u dokončené stavby nezjistil nedostatky, které by 
bránily požadovaný kolaudační souhlas vydat. 

Vzhledem k výše uvedenému Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, jako věcně a místně 
příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu žádosti vyhověl a požadovaný 
kolaudační souhlas vydal. 

Tento kolaudační souhlas je dokladem o povoleném účelu užívání stavby. 

Ing. Jaroslav F I i e g e I 
vedoucí odboru životního prostředí 
Městský úřad Třeboň 
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Obdrží na doručenku: 
Město Třeboň, Palackého nám. 46/11, 379 01 Třeboň 

Dotčené orgány doporučeně: 
AOPK - Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň - ds 
Povodí Vltavy, s. p., závod Horní Vltava, Litvínovická sil. 5, 371 21 České Budějovice 

prostřednictvím: Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5 - ds 
Městský úřad Třeboň, odbor ÚPaSŘ, Palackého nám. 46/11, 379 01 Třeboň 
Městský úřad Třeboň, odbor ŽP - ZPF, Palackého nám. 46/11, 379 01 Třeboň 
Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, Palackého nám. 46/11, 379 01 Třeboň 
KHS Jihočeského kraje, Na Sadech 25, 370 71 české Budějovice -ds 
HZS Jihočeského kraje, U Knihovny 1176/11, 377 01 Jindřichův Hradec - ds 
Oblastní inspektOiát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu, Vodní 21, 370 06 české Budějovice - ds 

Na vědomí: 
Městská vodohospodářská s. r. o., Palackého nám. 46/11, 379 01 Třeboň - ds 
ČIŽP, Oblastní inspektorát České Budějovice, U Výstaviště 16, 370 21 české Budějovice - ds 
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KUCBX00NZTBA 

KRAJSKÝ ú ŘAD JIHOČESKÝ KRAJ 

ODBOR ŽIVOTNIHO PROSTŘED/. ZEMÉDÉLSTVÍ A LESNICTVÍ 

ČJ. KUJCK 109131/2017/OZZU3 
Sp zn. OZZL 104074/2017/hery 

datum 20.9.2017 vyř1zu1e Ing. Helena Rybková 

::-'.· .·: :- . 
... ·.·

ROZHODNUTÍ 

telefon. 386 720 733 

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, (dále Jen krajský úřad) věcně a 
místně příslušný podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (kraJské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisu, podle § 28 odst. 2 písm. a) a § 30 odst 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonu (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve zněnl pozdějšlch předpisů. 

mění podle § 6 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích ve výrokové části rozhodnutí Krajského úřadu -
Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, č.j. KUJCK 156345/2016/OZZL/7 ze dne 
6.12.2016 takto: 

společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o., Třeboň - Třeboň 11, Palackého nám. 46, PSČ 37901, 
IČO :28136853 

povoluje podle§ 6 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích provozování 

vodovodu a kanalizace: 
Identifikační číslo majetkové evidence 

3114-615021-00247618-4/1 
3114-770230-00247618-1 /1 
3114-753742-00247618-1 /1 
3114-753726-00247618-1 /1 
3114-609421-00247618-1/1 
3114-615021-00247618-1 /1 
3114-615021-00247618-1 /2 
3114-735060-00247618-1/2 
3114-735060-0024 7618-2/1 
3114-735060-00247618-1 /1 
3114-770230-00247618-3/1 
3114-753742-00247618-3/1 
3114-615021-00247618-3/1 
3114-735060-0024 7618-3/1 
3114-615021-00247618-1 /1 
3114-753726-00247618-1 /1 
3114-753726-00247618-3/1 
3114-615021-00247618-4/1 

Název 
Čistírna odpadních vod Třeboň 
Třeboň + Holičky, RVS 
Nová Hlína, RVS 
Stará Hlína, RVS 
Branná, RYS 
Břilice, RVS 
Gigant, RVS 
Přeseka, RVS 
Přeseka, zdroj 
Přeseka vrty-VOJ Přeseka, PŘSV 
Třeboň+ Holičky, kanalizace 
Nová Hlína, kanalizace do VKV 
Břilice, kanalizace 
Přeseka, kanalizace do VKV

Gigant - PŘ 
Třeboň-Nová Hlína-Stará Hlína, PŘ 
Stará Hlina, kanalizace 
ČOV Stará Hlina 

Vlastníkem vodovodu a kanalizace je Město Třeboň, Palackého nám. 46/11, 379 01 Třeboň, IČO: 00247618. 

U Z1rnl"lího stadionu 1952/2, 370 76 české BuděJov1ce, tel. 386 720 111 
e-ma1I. rybkova@kraJ-J1hocesky.cz IO OS kdib3rr. www.kraj-jihocesky.cz
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Odborným zástupcem provozovatele je pan Ing. Miroslav Kajan, datum narození: 25.12.1958, 
adresa místa trvalého pobytu: Břilice 175, 379 01 Třeboň. 

Tímto rozhodnutím se nahrazuje rozhodnutí č.j. KUJCK 156345/2016/OZZL/7 ze dne 6.12.2016 vydané KraJským 
úřadem -Jihočeský kraj, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví 

Odůvodnění 

Krajský úřad obdržel dne 4.9.2017 žádost společnosti Městská Vodohospodářská s.r.o., Třeboň - Třeboň li, 
Palackého nám. 46 PSČ 37901. léO.28136853, o změnu rozhodnutí KraJského úřadu - Jihočeský kraj, odboru 
životního prostředí, zemědělství a lesnictví, č.j. KUJCK 156345/2016/OZZL/7 ze dne 6.12.2016, neboť se změnil 
výčet objektů, pro které bylo povolení k provozován[ vodovodů a kanalizací vydáno. 

Výčet objektů vodovodu a kanallzaci provozovaných společností Městská Vodohospodářská s.r.o .. Třeboň - Třeboň

li, Palackého nám. 46, PSČ 37901, IČO-28136853, se zvýšil o 
Identifikační číslo majetkové evidence Název 

3114-753726-00247618-3/1 Stará Hlína, kanalizace 
3114-615021-00247618-4/1 ČOV Stará Hlína 

Krajský úřad písemností Č.J. KUJCK 104382/2017/OZZL/2 ze dne 5.9.2017 oznámil zaháJení řízení v předmětné věci 
s tim, že účastnici mají možnost před vydáním rozhodnuti ve věci se vyjádřit k Jeho podkladům. Zároveň krajský úřad 
oznámil. že po uplynutí lhůty-19.9.2017 rozhodne. V uvedené lhůtě se nikdo nevyjádřil. 

Na základě zjištěných skutečností krajský úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení účastníků 
Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat k Ministerstvu zemědělství ČR, a to do 15 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí, podáním učiněným u Kraiského uřadu -Jihočeského kraJe, odboru ž1votniho prostředí zemědělství a 
lesnictv1. 

Ing. Zdeněk Klimeš 
pověřený vedením odboru životního prostředí, 
zemědělství a lesnictví 

Obdrží do vlastních rukou účastníci: 

otisk úředního razítka'· 

1. Městská Vodohospodářska s.r.o .. Třeboň - Třeboň li. Palackého nám. 46. PSČ 37901 (Os)
2. Město Třeboň. Palackého nám. 46, PSČ 37901 (Os)
3. Ing. Miroslav Kajan, Břilice 175, 379 01 Třeboň

Na vědomí: 
Ministerstvo zemědělství. Těšnov 65117. 117 05 Praha 1 (Os) 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 české BuděJov1ce tel.. 386 720 111 
e-ma1I rybkova@KraJ-Jlhocesky.cz, IO OS kdtb3rr, www.KraJ-Jthocesky.cz
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ČOV Stará Hlína 
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