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A.a. Identifikační údaje stavby 
 
Název stavby : PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ NA MALŠI , 
   ČESKÉ BUDĚJOVICE-HAVLÍČKOVA KOLONIE 

1.etapa – úsek Malý jez - Kaplířova 
 
Číslo zakázky : 1081/2 
 
Místo stavby : Malše ř.km. 1,405 až 1,725, Havlíčkova kolonie, Č.Budějovice 
 
Č.h.p.:  1-06-02-080 
 
K. Ú. :   České Budějovice 6,  České Budějovice 7  
 
Kraj :   Jihočeský 
 
Charakter stavby : aktivní protipovodňové opatření – úprava úseku říčního koryta do 

složeného příčného profilu, 
   pasivní  protipovodňové opatření – ochranná zídka mezi 

zástavbou  a inundací vodního toku,  
povodňové hrazení koryta Mlýnské stoky 

 
Účel stavby: protipovodňová ochrana Havlíčkovy kolonie a městského centra 

od Malše a Mlýnské stoky 
 
Odvětví : inženýrské stavby 
 
Stupeň : dokumentace pro vydání stavebního povolení k vodnímu dílu  
 
Stavebník :  Statutární město České Budějovice 

se sídlem: náměstí Přemysla Otakara II. 1./2. 
370 92 České Budějovice 

Budoucí provozovatel: 
   dtto  
 
Objednatel dokumentace : 
   dtto 
 
Zhotovitel dokumentace : 
   VH – TRES spol. s r. o., 
   se sídlem:  Senovážné náměstí 1 

370 01    České Budějovice 
 
    živnostenský list : Projektová činnost v investiční výstavbě 
    vydal :  Okresní živnostenský úřad Č. Budějovice 
      č. j. Ž-00/93/00767 

autorizovaný inženýr - Ing. Daniel Vaclík  
-  pro stavby vodního hospodářství a 
                      krajinného inženýrství 

       - osvědčení o autorizaci č. 536 
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Zhotovitel stavby : dle výsledku výběrového řízení 
 
Datum zpracování PD :   květen 2011 
 
 

A.b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním 
pozemku a o majetkoprávních vztazích 

 
Budoucí staveniště zahrnuje okraj koryta Malše v předmětném úseku, zelenou 

plochu mezi stávající břehovou hranou a nábřežní komunikací, pruh pozemku podél 
okraje zpevněné plochy – parkoviště v čele zástavby Havlíčkovy kolonie pod Malým 
jezem, úzký pruh pozemku v linii oplocení  na rozhraní komunikačního prostoru a 
soukromé majetkové držby. Staveniště zahrne i samostatnou plochu v rámci koryta 
Mlýnské stoky na návodním okraji pěší lávky. 

Údaje o majetkoprávních vztazích jsou součástí dokladové přílohu projektu. 
Dotčené pozemky jsou v současnosti využívány jako koryto toku, travnaté plochy, 

ostatní plochy a komunikace.   
   

 
A.c. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu 
 

Návrh stavby vznikl na základě tachymetrického zaměření území, do kterého bylo 
začleněno: - zaměření skutečného provedení  stavby : 

(Malše –oprava koryta VH-TRES 2005) 
- zaměření skutečného stavu lávky U Malého jezu (GEONET 2006) 

 
Pro I. etapu protipovodňových opatření na řece Malši v úseku Malý jez – 

Kaplířova ulice v Českých Budějovicích – Havlíčkově kolonii byl proveden 
geotechnický průzkum (Stavební geologie – GEOTECHNIKA a.s. 2006) 

 
Pro I. a II. etapu Protipovodňové ochrany Havlíčkovy kolonie –Mladé bylo 

zpracováno „Oznámení záměru podle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů (EIA SERVIS s.r.o. 2008). 

 
Návrh zohledňuje hydraulické posouzení, provedené ve dvou etapách: 
   

- Povodňový model města České Budějovice, Výpočet variant 
protipovodňové ochrany na Malši, (1/2004  DHI Hydroinform a.s.) 

- Protipovodňová opatření na Malši – I.etapa, Hydraulické posouzení  
(10/2006 DHI a.s.) 

Hydraulické posouzení z roku 2004 posoudilo stav před opravou koryta pro 
zamýšlenou úpravu pravého břehu v celém úseku Modrý most – Malý jez pro stavy:  

o před úpravou koryta s průtokem vody zástavbou  
o bez úpravy koryta s ohrázováním zástavby 
o s úpravou koryta s nižším ohrázováním zástavby 

 
Hydraulické posouzení z roku 2006 srovnalo úroveň hladin: 

o  před úpravou koryta s průtokem vody zástavbou  
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o s úpravou koryta  ( zatím jen v polovině zamýšleného úseku Malý 
jez-ulice Kaplířova) s nižším ohrázováním zástavby 

 
Hladiny jsou vyznačeny ve výkresové příloze „Příčné řezy“. Hydraulické 

posouzení z roku 2006 zahrnulo oproti dřívějšímu z roku 2004 projektové řešení akce 
„Malše- oprava koryta“ znamenající i dílčí prohrábku koryta. Při porovnání se 
skutečným zaměřením koryta po této stavbě bylo zjištěno, že tato prohrábka byla 
omezena proti projektu při pravém břehu (snad z důvodu ohledu na stávající stav 
svahu).  Skutečné hodnoty úrovně hladin proto neodpovídají zcela posouzení z roku 
2006, spíše se pohybují v rozmezí posudků 2004 a 2006. Pro návrh stavby však tato 
malá disproporce výsledků nemá význam, úroveň zídek je navrhována na konečné 
řešení dané hydraulickým posouzením z roku 2004. Posudek z roku 2006 byl 
posudkem mezietapy a „stavebního nakročení“ k výslednému projektovému návrhu 
protipovodňové ochrany v oblasti. 

 
Napojení stavby na technickou infrastrukturu není potřeba. Území staveniště 

procházejí některé inženýrské podzemní sítě, které budou přeloženy do nových tras 
a výškového uložení. Křížení ochranné bariéry s inženýrskými sítěmi bude 
respektovat požadavky vodotěsnosti prostupu a současné ochrany konkrétního 
vedení dle podmínek jejich správců.  

 
Stávající komunikační trasy  v území stavby nebudou po dokončení stavby 

narušeny. Křížení komunikačních tras s ochrannou bariérou je řešeno v úrovni 
stávající nivelety území a návrhem zahrazování průchodů mobilním hrazením v době 
povodně. 

V rámci snížené travnaté plochy za pravou hranou koryta, je navrhována 
cyklotrasa s mlatovým povrchem. Cyklotrasa je napojena na lávku U Malého jezu a 
výhledově bude napojena na stezku u Modrého mostu. 

 
  
 

A.d. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
 Veškeré dosud známé požadavky orgánů státní správy i ostatních účastníků 
řízení byly při zpracování této PD splněny a to zpravidla úpravou projektové 
dokumentace.  
Požadavky účastníků stavebního řízení vztahující se k vlastní realizaci díla budou 
pro dodavatele stavby závazné (viz část D. Dokladová část).  
 
 Vypořádání podmínek Územního rozhodnutí  zn. SU//2009 Va, vydaného 
Stavebním úřadem Magistrátu města České Budějovice: 

 umístění stavby  bude ve shodě se situačním výkresem a uvedenými 
pozemky– projektová dokumentace respektuje, menší  (decimetrové) 
odchylky v rámci uvedených pozemků jsou dány zpřesněným 
podkladem či technickým řešením 

 členění stavby na jednotlivé inženýrské objekty  – členění z předchozího 
stupně bude respektováno 

 Úprava složeného koryta Malše charakteristika –– odpovídá řešení 
předchozího stupně PD 
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 Sadové úpravy, požadavek průchodnosti území za povodně  – projekt 
zahrnuje návrh sadových úprav navržený v rámci dané podmínky 

 Pravobřežní ochranná bariéra, různé formy bariéry  -  formy bariéry, jejich 
funkce odpovídají, tvar konstrukce byl upraven dle výsledků statického 
výpočtu a požadavků zatěsnění do podzákladí s ohledem na výsledky 
inženýrsko- geologického průzkumu 

 Provizorní hrazení Mlýnské stoky  – jednotlivá hradla budou  „spřažena“ do 
formy několika hradlových desek, osazovaných do prahu, zabudovaného 
v profilu Mlýnské stoky nad lávkou 

 Přeložky inženýrských sítí  – přeložka NTL plynovodu byla již zrealizována 
firmou Eon. Vedení VO a sdělovacích kabelů bude přeloženo dle 
dokumentace, která je součástí této DSP. 

 Vytýčení stavby – bude provedeno ve smyslu vytyčovacího výkresu, který 
je součástí této dokumentace. 

 Skrývka ornice, její uložení a ochrana , ochrana kořenového systému -  tyto 
podmínky budou respektovány formou zadávacích podmínek realizace 
stavby i pokyny v projektu 

 Přechodné dopravní značení – návrh odsouhlaseného  DIO  je součástí 
dokumentace 

 Havarijní a povodňový plán pro dobu výstavby, majetkoprávní projednání 
záboru pozemků, projednání s orgány státní správy a dotčených správců 
inženýrských sítí – bude provedeno v rámci inženýrské činnostio k vydání 
SP, před výběrem zhotovitele lze předložit pouze návrh Havarijního a 
Povodňového plánu 

 Statické posouzení případného vlivu umisťované stavby na stávající zástavbu 
přilehlých rodinných domků – bude předloženo jako samostatný posudek 
v rámci stavebního řízení, tato podmínka byla přijata z některých 
připomínek, podstatou připomínek však byla spíše obava erozní 
odolnosti složeného koryta – tato odolnost byla posouzena a zohledněna 
velmi bezpečným návrhem opevnění. 

 Při stavbě bude respektován § 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové 
péči ve znění pozdějších předpisů -  bude respektováno zadávacími 
podmínkami pro zhotovitele stavby. 

 Respektování vyjádření zn. OSVS/1380/05/Se k dodržování podmínek 
ochrany kořenového systému, nájmu travnatých ploch  a ploch veřejné zeleně 
a provádění výkopových prací v těchto plochách - -  bude respektováno 
zadávacími podmínkami pro zhotovitele stavby. 

 Respektování rozhodnutí – závazné stanovisko MM, OŽP k zásahu do VKP 
zn. OŽP/5349/05/06R/Zám a rozhodnutí zn. OŽP 1394-1/06/Sn k povolení 
vysazování stromů a keřů v záplavovém území Malše – respektováno 
především v návrhu Sadových úprav – průtočná vegetace v kolmém 
směru nepůsobící vzdutí 

 Podmínky ze stanovisek a vyjádření správců inženýrských sítí – kolizní trasy 
vedení budou přeloženy dle odsouhlasených dílčích projektů přeložek. 
V křížení inženýrských sítí a ochranné bariéry budou vedení citlivě 
zatěsněna v konstrukci. V podmínkách realizace stavby budou 
respektována vyjádření a stanoviska správců k práci v ochranných 
pásmech vedení. 
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 Podmínky správce toku  Povodí Vltavy s.p.  zn. 2009/15744142Le – zřízení 
věcných břemen na objekty stavby, podmínky údržby a provádění stavby – 
podmínky budou respektovány v rámci inženýrské činnosti pro vydání 
stavebního povolení a podmínkou způsobu provádění stavby 
v zadávacích podmínkách. 

 Zpracování dokumentace oprávněnou osobou -  podmínka splněna 

 Odsouhlasení a projednání dokumentace dotčenými orgány státní správy  a 
spolupůsobícími organizacemi – bude provedeno v rámci inženýrské 
činnosti pro vydání stavebního povolení 

 
A.e. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 

 
Předložená projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými 

obecně platnými předpisy, normami a zákony.  
 

A.f. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, 
popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 
stavebního zákona 

 
Dokumentace je zpracována ve smyslu a v souladu s Územním rozhodnutím 

stavby zn. SU/4171/2009 Va. Splnění podmínek ÚR viz komentář v odstavci A.d.  
 
 

A.g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a 
jiná opatření v dotčeném území 

 
Úpravy kolizních úseků inženýrských sítí musí předcházet vlastní stavbě 

ochranné bariéry či dokončovacím pracím v rámci složeného koryta. Přemístění 
odběrného objektu Teplárny proběhne s podmínkou minimalizace odstávky 
odběrného místa mimo topné období. 

Před vlastní stavbou by měla být zároveň realizována stavba havarijního 
vyústění kanalizace (VH-TRES 10/03) a kanalizační propojení na rohu ulic Na 
nábřeží a Karla Buriana. 
 
 

A.h. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Předání projektu objednateli: - 5/2011 
 
Termín zahájení stavby:  - počátek roku 2012 
 
Termín dokončení stavby:  - září 2012 
 
  

Stavba bude realizována v komplexu dále popsaných inženýrských objektů. 
Během výstavby je předpokládáno vypuštění zdrže Jiráskova jezu na dobu cca 4 
týdnů.  Bližší popis postupu výstavby je součástí části E (Zásady organizace 
výstavby). 
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A.h.1. Statistické údaje o orientační hodnotě stavby v tis. Kč 
 
Orientační hodnota navrhované investice činí cca 20 000 tis. Kč bez DPH. 

 
 
 
České Budějovice, květen 2011      VH-TRES s.r.o 
 
          Ing. Daniel Vaclík 


