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Výstavba malé vodní nádrže „U Bukového“ v k. ú. Černěves u Libějovic

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., správní řád, 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 společného vodoprávního řízení dle § 115 vodního zákona na základě žádosti pana Josefa Jůna, nar.
31.3.1969, bytem Soběšice 110, 342 01 Sušice, zastoupeného v řízení Ing. Věrou Slunečkovou, bytem Radkov 56,
391 31 Dražice, IČO: 87492342, ve věci povolení stavby vodního díla nazvané „Výstavba malé vodní nádrže
„U Bukového“ na pozemku p. č. 1051 v k. ú. Černěves u Libějovic 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 a k jinému nakládání s nimi – k chovu ryb dle § 8
odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona.
Vzhledem k tomu, že jsou zdejšímu vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo upuštěno od
místního šetření a ústního jednání, v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona.
Předmět žádosti:
Jedná se o stavbu malé vodní nádrže na výše uvedeném pozemku v k. ú. Černěves u Libějovic a s touto
stavbou související nakládání s povrchovými vodami. Vodní nádrž je situována v lokalitě pod Bukovým lesem,
v povodí Libějovického potoka, mimo zastavěné území obce.
Podle projektové dokumentace má nádrž plnit především funkci estetickou a krajinotvornou, s intenzivním
rybochovným hospodařením. Vzhledem k velkému retenčnímu prostoru má přispět také k ochraně před
povodněmi. Nádrž je navržena jako průtočná na zatrubněném melioračním kanálu, č. h. p. 1-08-03-0800-0-00,
-1
s dlouhodobým průměrným průtokem Qa = 1,5 l.s . Vodní nádrž bude mít při normální hladině na kótě 405,70 m
3
n.m. (Bpv) zatopenou plochu 2,83 ha a objem vody 17 110 m . Přístup ke stavbě má být zajištěn po pozemku
p. č. 1081 v k. ú. Černěves u Libějovic.
Stavba bude členěna na objekty:
SO 01.1 - Zdrž
SO 01.2 - Hráz
SO 02.1 - Výpustné zařízení
SO 02.2 - Bezpečnostní přeliv
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Povolení výjimky při použití závadných látek v rámci intenzivního chovu ryb (§ 39 odst. 7 písm. b/ vodního
zákona) patří do působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.

Do podkladů pro rozhodnutí je možné nahlédnout na Městském úřadu Vodňany, odboru životního
prostředí - úseku vodního hospodářství, 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 doručení tohoto oznámení.
Nechá-li se některý z účastníků ve vodoprávním řízení zastupovat, doloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.

Ing. Mirka Soukupová
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Příloha: výzva k zaplacení správního poplatku
Rozdělovník:
Účastník vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu, § 115 odst. 15 vodního zákona):
adresát + příloha
Další účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu, § 115 odst. 15 vodního zákona):
obec Libějovice
obec Malovice
Jůnová Marie, Libějovice 34, 387 72 Libějovice
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5, závod Horní Vltava, Litvínovická 5, 371 21 České
Budějovice
Dotčené orgány:
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, jako příslušný orgán
ochrany zemědělského půdního fondu, U Zimního stadionu 1952/2, 370 076 České Budějovice
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – ochrana přírody a krajiny, státní správa lesů
Městský úřad Vodňany, odbor výstavby a ÚP
Na vědomí:
Obecní úřad Libějovice – úřední deska
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – vlastní 2x

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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