MĚSTSKÝ ÚŘAD VODŇANY - odbor životního prostředí
nám. Svobody 18/I, 389 01 Vodňany

Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2

*MUVOX005Y5DR*
Váš dopis zn./ze dne

370 76 České Budějovice

Naše č.j.

Vyřizuje

MUVO 5665/2014

Vodňany

Ing. Soukupová

9.7.2014

Revitalizace Světského rybníka

VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle
§ 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), dle
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, a dále jako speciální stavební úřad dle § 15 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon),
I.

povoluje
Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650
a) podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona nakládání s povrchovými vodami – jejich vzdouvání
a akumulaci ve vodní nádrži – rybníce Světský dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona, na níže
uvedených pozemcích v k.ú. Libějovice, v povodí Malovického potoka (IDVT 10256302), č.h.p. 1-06-03032, v obci Libějovice, v kraji Jihočeském, v následujícím rozsahu:
kóta normální hladiny akumulované vody…………………..….448,25 m n.m. (Bpv)
kóta max. hladiny akumulované vody…………………………..449,05 m n.m. (Bpv)
kóta koruny hráze …………………………………………..…….449,15 m n.m. (Bpv)
kóta bezpečnostního přelivu.................................................... 448,25 m n.m. (Bpv)
zatopená plocha při normální hladině…………………………...3,451 ha
3
objem akumulované vody při normální hladině .……………....35 167 m
max. hloubka vody u hráze při normální hladině......................2,11 m
za účelem akumulace a retence vody v krajině, zvýšení biodiverzity lokality, na dobu životnosti vodního
díla.
b) podle § 15 odst. 1 vodního zákona a dle § 115 odst. 1 stavebního zákona stavbu vodního díla nazvanou
„Revitalizace Světského rybníka“ na níže uvedených pozemcích v k.ú. Libějovice, v obci Libějovice,
v kraji Jihočeském, orientační poloha - souřadnice X = 1146778,66, Y = 774441,34.
Stavbou budou dotčeny pozemky:
1190, 1184, 1186, 1187, 1189 v k.ú. Libějovice
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Popis stavby:
Cílem projektu je odbahnění vodní nádrže, zlepšení technických a estetických parametrů hráze, vytvoření
průhledů stromovou vegetací západního břehu nádrže a zabezpečení nádrže před poškozením při průchodu
povodňové vlny.
3
V rámci akce budou provedeny tyto práce: odstranění 12 351 m sedimentu ze zátopy nádrže a úprava
pláně dna, rekonstrukce návodní strany hráze (doplnění kamenné rovnaniny, případné dosypání a hutnění),
odstranění náletových dřevin z tělesa hráze a ze západního břehu, urovnání koruny hráze na kótu 449,15 m n.m.
(Bpv) a zpevnění komunikace na ní drceným kamenivem, rekonstrukce bezpečnostního přelivu.
Současná břehová hrana vodní nádrže bude ponechána bez zásahu, rovněž zůstanou zachovány stávající
dva ostrovy. Manipulační objekt (výpustné zařízení) bude ponechán původní, pouze stávající betonové schody
budou odstraněny a nahrazeny přístupovou lávkou.
Bezpečnostní přeliv bude nově řešen kašnovým přelivem šípovitého tvaru s délkou přelivné hrany 8 m na
kótě 448,25 m n.m. (Bpv), na který bude navazovat obdélníkový profil vnitřní světlosti 1500 x 1000 mm. Přeliv je
3
dimenzován na bezpečné převedení průtoku Q100 = 7,6 m /s.
Stavba je členěna na objekty:
SO 1 Odstranění sedimentu
SO 2 Rekonstrukce hráze
SO 3 Manipulační objekt
SO 4 Bezpečnostní přeliv
SO 5 Vegetační úpravy

II.

stanoví
a) podle § 36 odst. 2 vodního zákona minimální zůstatkový průtok v drobném vodním toku – v levostranném
-1
přítoku Malovického potoka Qmin = 3,6 l.s ,
b) podle § 36 odst. 2 vodního zákona místo a způsob měření minimálního zůstatkového průtoku v korytě
drobného vodního toku – levostranného přítoku Malovického potoka v souladu se schváleným
manipulačním řádem pro tuto vodní nádrž,

III.

ukládá
podle § 36 odst. 2 vodního zákona povinnost vyznačit na požerákovém výpustním zařízení kótu normální
hladiny akumulované vody 448,25 m n.m. (Bpv),

IV.

zařazuje
podle § 61 odst. 5 vodního zákona předmětné vodní dílo do kategorie IV.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky a povinnosti:
1) Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované v srpnu 2013 Ing. Jaromírem
Čaškem - autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT-0100282), ověřené ve
vodoprávním stavebním řízení, v termínu do 31.12.2016.
2) Staveniště bude umístěno na pozemcích stavebníka. Přístup ke stavbě bude zajištěn po místní
komunikaci.
3) V rámci rekonstrukce návodní strany hráze bude vyčištěn objekt historického nátoku na rybník
Svatojánský, který je součástí přírodní rezervace „Libějovický park“.
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4) Stavba bude provedena dodavatelsky stavebním podnikatelem způsobilým k provádění
vodohospodářských staveb podle zvláštních předpisů. Doklad o jeho způsobilosti bude stavebníkem
předložen vodoprávnímu úřadu při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
5) Před zahájením realizace stavby bude zdejšímu vodoprávnímu úřadu oznámen termín zahájení stavby a
dále název a sídlo vybraného stavebního podnikatele. Tyto údaje budou doplněny také na štítek „Stavba
povolena“.
6) Před zahájením stavby bude u vstupu na staveniště na viditelném místě umístěn štítek „Stavba
povolena“, který obdrží stavebník po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Štítek musí být chráněn proti
povětrnostním vlivům a musí být ponechán na svém místě až do vydání kolaudačního souhlasu.
7) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, a
dbát, aby nedošlo k úniku ropných a toxických látek, či jiných škodlivin na okolní terén a do povrchových
vod.
8) Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné
technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických
požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.
9) Při provádění revitalizace vodní nádrže a zejména hráze vodní nádrže budou dodržena příslušná
ustanovení české technické normy ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže“.
10) Při realizaci stavby budou v plném rozsahu dodržena vyjádření a závazná stanoviska:


Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Horní Vltava, ze dne 8.10.2013, zn.: 44806/2013 142 Le,



Lesů České republiky, s.p., Lesní správy Vodňany, ze dne 5.11.2013,



Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, jako příslušného orgánu ochrany přírody, ze
dne 12.11.2013, č.j.: MUVO 9339/2013,



Městského úřadu Vodňany, odboru výstavby a ÚP, jako příslušného orgánu státní památkové péče, ze
dne 21.3.2014, č.j.: MUVO 2576/2014.

11) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolních prohlídek stavby
v souladu s § 133 stavebního zákona:
a) v průběhu stokování zdrže,
b) v průběhu opravy hráze,
c) v průběhu výstavby bezpečnostního přelivu.
12) Při použití sedimentu získaného odbahněním rybníka Světský budou dodrženy podmínky závazného
stanoviska Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, jako příslušného orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu, ze dne 20.3.2014, zn.: MUVO 2489/2014.
13) Odpady vzniklé při realizaci stavby musí být po vytřídění přednostně využity nebo nabídnuty k recyklaci a
zbylé odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění, a prováděcími předpisy, přičemž musí být převedeny do vlastnictví pouze osobě
oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Při závěrečné kontrolní prohlídce
stavby bude doloženo, jak bylo s jednotlivými odpady vzniklými při stavbě naloženo.
14) Pro vodní dílo bude zpracován manipulační řád v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech
manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, který bude předložen společně se žádostí o schválení
před provedením závěrečné prohlídky stavby.
15) Po dokončení stavby, nejpozději do 31.12.2016, stavebník požádá vodoprávní úřad o udělení
kolaudačního souhlasu a provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby. K žádosti připojí doklady dle
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech k žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
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Pro povolení k nakládání s vodami se stanovují tyto podmínky a povinnosti:
16) Oprávněný je povinen dbát při nakládání s povrchovými vodami na jejich ochranu a zabezpečovat jejich
hospodárné a účelné užívání v souladu s vodním zákonem.
17) Při nakládání s povrchovými vodami bude dodržován schválený manipulační řád.
18) Kóta normální hladiny akumulované vody ve vodní nádrži bude vyznačena pevnou, dobře viditelnou
značkou.
19) Při nakládání s povrchovými vodami nebudou používány žádné závadné látky ve smyslu § 39 vodního
zákona.
20) Bude zajištěn odborný technickobezpečnostní dohled (TBD) v rozsahu dle vyhlášky MZe č. 471/2001 Sb.,
o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění, pro vodní dílo IV. kategorie.
21) Bude zajištěno pravidelné měření minimálního zůstatkového průtoku v korytě drobného vodního toku
v souladu se schváleným manipulačním řádem, o kterém budou vedeny záznamy odpovědnou osobou.
Výsledky měření minimálního zůstatkového průtoku budou uchovávány po dobu pěti let u vlastníka či
uživatele vodního díla a na vyžádání předkládány vodoprávnímu úřadu ke kontrole.
22) Pokud budou v průběhu běžného roku skutečné průtoky v drobném vodním toku stejné nebo nižší než
stanovený minimální zůstatkový průtok, nelze s povrchovými vodami nakládat.

Odůvodnění
Na základě žádosti Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice,
IČO: 70890650,, bylo zahájeno společné vodoprávní řízení dle § 115 vodního zákona ve věci povolení stavby
vodního díla nazvané „Revitalizace Světského rybníka“ na pozemcích v k.ú. Libějovice dle § 15 odst. 1 vodního
zákona a dle
§ 115 odst. 1 stavebního zákona a ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich
vzdouvání a akumulaci dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona.
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 30.5.2014, č.j.: MUVO 4535/2014, bylo doručeno formou
veřejné vyhlášky všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Do doby vydání rozhodnutí správní orgán obdržel
námitku obce Libějovice k záměru revitalizace Světského rybníka. Obec Libějovice namítá, že odbahněním rybníka
nedojde ke zvýšení jeho retenční schopnosti, žádá o stanovení kóty normální hladiny 448 m n.m. a její zapracování
do manipulačního řádu. Dále žádá o zprovoznění výpustního zařízení pro rybník Svatojánský, který je součástí
přírodní rezervace „Libějovický park“.
Podle projektové dokumentace vypracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby
Ing. Jaromírem Čaškem (ČKAIT-0100282) je cílem projektu revitalizace Světského rybníka jeho odbahnění,
zlepšení technických a estetických parametrů hráze, vytvoření průhledů stromovou vegetací západního břehu
nádrže a zabezpečení nádrže před poškozením při průchodu povodňové vlny. Revitalizace malých vodních nádrží
je činnost, kterou se obnovují narušené, popř. změněné základní ekologické funkce malých vodních nádrží. Podle
české technické normy ČSN 75 2410 „Malé vodní nádrže“ revitalizačním zásahem odstranění sedimentů dochází
ke zvětšení akumulačního prostoru, prodloužení doby zdržení a snížení zásoby živin ve vodní nádrži. Provedením
navržených revitalizačních opatření tak jednoznačně dojde ke zvětšení retenčního prostoru rybníka Světský a
zvýšení jeho zabezpečení před povodněmi. Námitka obce Libějovice je v tomto směru neopodstatněná. Stanovení
kóty normální hladiny ve vodní nádrži vychází zejména z geodetického zaměření a hydrologických údajů. Z těchto
podkladů vycházel rovněž zpracovatel projektové dokumentace pro revitalizaci Světského rybníka. V dosud
platném povolení k nakládání s povrchovými vodami v rybníce Světský ze dne 29.9.1994, č.j.: ŽP 2183/A 2036/94Ne, je stanovena kóta normální hladiny 449,15 m n.m. Nově zaměřená kóta normální hladiny byla zaměřena
v systému Bpv 448,25 m n.m., tedy o 0,90 m níže. Požadavek obce Libějovice na stanovení kóty normální hladiny
448 m n.m. není objektivně podložen žádným znaleckým posouzením a vodoprávní úřad jej proto ve výroku tohoto
rozhodnutí nezohlednil. Požadavku obce Libějovice na zprovoznění výpustního zařízení pro rybník Svatojánský
v severní části hráze bylo vyhověno podmínkou č. 3 tohoto rozhodnutí.
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Na základě provedeného vodoprávního řízení a posouzení námitek dospěl zdejší vodoprávní úřad k
závěru, že stavbu vodního díla nazvanou „Revitalizace Světského rybníka“ a žádaný rozsah nakládání
s povrchovými vodami je možné za předpokladu dodržení výše uvedených podmínek a povinností udělit.
Stanoviska účastníků řízení a dotčených orgánů byla zahrnuta do podmínek povolení.
Vodoprávní úřad stanovil za účelem zachování základních vodohospodářských a ekologických funkcí
vodního toku minimální zůstatkový průtok v v levostranném přítoku Malovického potoka. Místo, způsob a četnost
měření minimálního zůstatkového průtoku v korytě tohoto drobného vodního toku budou podrobně řešeny v
manipulačním řádu pro tuto vodní nádrž. Pokud budou v průběhu běžného roku skutečné průtoky ve vodním toku
stejné nebo nižší než stanovený minimální zůstatkový průtok, nebude možno s povrchovými vodami v předmětné
vodní nádrži nakládat.
V situaci, kdy oprávněný nebude moci realizovat své oprávnění, např. pro nedostatek vody, nemá ve
smyslu ust. § 11 odst. 2 vodního zákona právo na náhradu a vodoprávní úřad nebo správce vodního toku
neodpovídá za nemožnost nakládat s vodami v povoleném rozsahu.
Při splnění výše uvedených podmínek a povinností nebude povolená stavba a nakládání s povrchovými
vodami v rozporu se zájmy chráněnými na úseku státní správy ve vodním hospodářství ani s jinými právem
chráněnými zájmy.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:
 3x projektová dokumentace,
 zařazení vodního díla do kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu,
 hydrologické údaje levostranného přítoku Malovického potoka,
 výpis z katastru nemovitostí vyhotovený dálkovým přístupem ke dni 30.4.2014,
 informativní údaje z KN,
 přehledná situace 1:50 000,
 situace 1:1 000, 1:750, ortofotomapa 1:1 000,
 doklad prokazující právo založené smlouvou provést stavbu na pozemku p.č. 1184 v k.ú. Libějovice,
 dohoda o souhlasu s realizací záměru mezi stavebníkem a obcí Libějovice,
 vyjádření Městského úřadu Vodňany, odboru výstavby a ÚP, z hlediska územního plánování k navržené
stavbě ze dne 10.4.2014, č.j.: MUVO 3203/2014,
 stanovisko odboru životního prostředí k záměru ze dne 10.9.2013, zn.: MUVO 7042/2013,
 kopie závazného stanoviska Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, jako příslušného
orgánu ochrany ZPF, ze dne 20.3.2014, č.j.: MUVO 2489/2014,
 smlouva se společností Zemcheba, s.r.o. o uložení sedimentu na ornou půdu,
 protokol o provedeném chemickém rozboru rybničního sedimentu,
 rozhodnutí Obecního úřadu Libějovice o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 9.4.2014,
č.j.: OUL-0127/2014/OÚ,
 rozhodnutí Obecního úřadu Libějovice o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 6.11.2013,
č.j.: OUL-0664/2013,
 kopie závazného stanoviska Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, jako příslušného
orgánu ochrany přírody, ze dne 12.11.2013, č.j.: MUVO 9339/2013,
 kopie závazného stanoviska Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, jako příslušného
orgánu státní správy lesů, ze dne 13.11.2013, č.j.: MUVO 9404/2013,
 kopie závazného stanoviska Městského úřadu Vodňany, odboru výstavby a ÚP, jako příslušného orgánu
státní památkové péče, ze dne 21.3.2014, č.j.: MUVO 2576/2014,
 stanovisko Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ze dne
19.9.2013, č.j.: KUJCK 51130/2013/OZZL,
 rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, ze dne
1.4.2014, č.j.: KUJCK 20600/2014/OZZL,
 posouzení záměru na revitalizaci rybníka Světský v k.ú. Libějovice,
 stanovisko Povodí Vltavy, státního podniku, závodu Horní Vltava, ze dne 8.10.2013, zn.: 44806/2013 142
Le,
 vyjádření:
- obec Libějovice ze dne 20.11.2013,
- Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Vodňany, ze dne 5.11.2013,
- Jan Chrt, Libějovice 78, 387 72 Libějovice ze dne 6.11.2013,
- NET4GAS, s.r.o., ze dne 10.3.2014,
- E.ON Servisní, s.r.o., ze dne 19.2.2014,
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- E.ON Česká republika, s.r.o., ze dne 17.2.2014,
- RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 13.2.2014,
- Telefónica Czech Republic, a.s, ze dne 13.2.2014,
správní poplatek byl zaplacen ke dni 16.6.2014.

Poučení

účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů
ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, podáním
učiněným u odboru životního prostředí Městského úřadu Vodňany. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se
rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež
mu předcházelo. Odvolání se podá v počtu 3 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Aleš Hutař
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:
Účastník vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu, § 115 odst. 15 vodního zákona):

adresát + ověřená PD paré 1x a štítek "Stavba povolena" budou zaslány po nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí
Další účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu, § 115 odst. 15 vodního zákona):

Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České
Budějovice (správce drobného vodního toku)

obec Libějovice
Dotčené orgány:

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny, ochrana zemědělského
půdního fondu, státní správa lesů

Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP, státní památková péče
Na vědomí:

Obecní úřad Libějovice – úřední deska

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – vlastní

Obecní úřad Libějovice žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na dobu
15 dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu
odboru životního prostředí.
Vyvěšeno dne:………………………

Sejmuto dne:………………………….

…………….…………………
Razítko, podpis
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