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Revitalizace Světského rybníka - změna

VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
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),
oznamuje zahájení vodoprávního řízení dle § 115 vodního zákona na základě žádosti Jihočeského kraje,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650,
a) ve věci povolení změny stavby vodního díla nazvané „Revitalizace Světského rybníka“ na
pozemcích p. č. 1190, 1184, 1186, 1187, 1189 v k.ú. Libějovice před jejím dokončením podle § 15 odst. 1
vodního zákona a podle § 118 odst. 3 stavebního zákona,
b) ve věci změny povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci ve
vodní nádrži – rybníce Světský podle § 12 odst. 2 vodního zákona.
Předmět žádosti:
Jedná se o změnu stavby vodního díla a o změnu rozsahu nakládání s povrchovými vodami v tomto
vodním díle, které bylo povoleno rozhodnutím Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, ze dne
9.7.2014, č.j.: MUVO 5665/2014. Současně stavebník požádal o prodloužení lhůty pro dokončení stavby do
31.12.2019.
Navrhovaná změna stavby oproti ověřené projektové dokumentaci:
Rámové propustky bezpečnostního přelivu 1500 x 1000 mm budou osazeny po čtyřech rámech ve dvou řadách.
Počet a parametry rámových propustků zůstanou zachovány.
Při zaměření stavby byly upřesněny kóty objektů rybníka – koruny hráze, bezpečnostního přelivu a kóty hladin
akumulované vody následovně:
kóta normální hladiny akumulované vody…………………..….449,38 m n.m. (Bpv)
kóta max. hladiny akumulované vody…………………………..450,00 m n.m. (Bpv)
kóta koruny hráze………………………………………………….450,15 m n.m. (Bpv)
kóta bezpečnostního přelivu………………………………………449,38 m n.m. (Bpv)
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Do podkladů pro rozhodnutí je možné nahlédnout na Městském úřadu Vodňany, odboru životního
prostředí, v úřední dny od 8.00 do 17.00 hodin.
Případné námitky nebo připomínky mohou jednotliví účastníci řízení i dotčené orgány uplatnit před
vydáním rozhodnutí. Na pozdější námitky nebude možno brát zřetel. Správní orgán rozhodne nejdříve
po 10 dnech ode dne obdržení tohoto oznámení.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Mirka Soukupová
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Příloha: výzva k zaplacení správního poplatku
Rozdělovník:
Účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
adresát + příloha
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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