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

VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
USNESENÍ
o přerušení řízení a výzva k odstranění nedostatků žádosti
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),
přerušuje
podle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu společné vodoprávní řízení zahájené podáním žádosti
pana Josefa Jůna, nar. 31.3.1969, trvale bytem Soběšice 110, 342 01 Soběšice, 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, a současně podle § 45 odst. 2 správního řádu
vyzývá
pana Josefa Jůna, nar. 31.3.1969, trvale bytem Soběšice 110, 342 01 Soběšice
k odstranění nedostatků podané žádosti a k jejímu doplnění:


o způsob zajištění přístupu ke stavbě a dopravní obslužnosti stavby,



o podmínky vyjádření Povodí Vltavy, státního podniku, v jehož správě je dotčený drobný vodní tok
IDVT 10245714, dle vyjádření ze dne 7.7.2015, zn.: 29117/2015/142Le.

Správní řízení se přerušuje do doby doplnění potřebných podkladů pro posouzení žádosti a rozhodnutí ve
věci, nejpozději do 30.6.2017.
Pokud nebudou nedostatky podání ve stanovené lhůtě odstraněny, bude řízení v souladu s § 66 odst. 1
písm. c) správního řádu zastaveno.
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Odůvodnění
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, oznámil písemností ze dne 19.12.2016, zn.: MUVO
11099/2016, na základě žádosti pana Josefa Jůna, trvale bytem Soběšice 110, 342 01 Soběšice, zastoupeného
paní Ing. Věrou Slunečkovou, bytem Radkov 56, 391 31 Dražice, IČO: 87492342, zahájení společného
vodoprávního řízení dle § 115 vodního zákona 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.
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení bylo doručeno formou veřejné vyhlášky všem účastníkům řízení
a dotčeným orgánům. V průběhu řízení vodoprávní úřad obdržel stanovisko Obce Malovice k výstavbě malé vodní
nádrže U Bukového. Obec Malovice nesouhlasí s povolením této stavby z důvodu, že žadatel uvádí jako
příjezdovou komunikaci pozemek p. č. 1081 v k. ú. Černěves u Libějovic ve vlastnictví Obce Malovice. Tento
pozemek slouží jako účelová komunikace, ale není určen na dlouhodobé používání těžké techniky, ke kterému by
při výstavbě vodního díla docházelo. Při výstavbě by musela být rovněž používána komunikace na dalších
pozemcích p. č. 1085 a 1086 v k. ú. Černěves u Libějovic, které jsou také ve vlastnictví Obce Malovice. Použití
těchto pozemků nebylo s obcí projednáno. Bez zabezpečení přístupu a dopravní obslužnosti stavby jednak
v průběhu výstavby a jednak po dobu jejího trvání a užívání nelze tuto stavbu s ohledem na její charakter povolit.
Navrhovaná stavba malé vodní nádrže je umístěna v horní části povodí drobného vodního toku IDVT
10245714, který je ve správě Povodí Vltavy, státního podniku. Drobný vodní tok je zde upraven stavbou (trubním
vedením č. ev. DVT 00007652), které je ve vlastnictví státu s právem hospodařit pro Povodí Vltavy, státní podnik.
Výstavbou rybníka dojde ke zrušení cca 300 m tohoto vedení. Správce dotčeného drobného vodního toku a
vlastník trubního vedení - Povodí Vltavy, státní podnik, podmínil souhlas se stavbou malé vodní nádrže
U Bukového dodržením bodů 1 – 6 svého vyjádření ze dne 7.7.2015, zn.: 29117/2015/142Le. Bez dodržení těchto
podmínek účastníka řízení nelze povolení k předmětné stavbě udělit.
Vzhledem k výše uvedenému předložená žádost trpí vadami, které je nutno v přiměřené lhůtě odstranit.
Z tohoto důvodu vodoprávní úřad vyzval žadatele, aby nedostatky podané žádosti odstranil a řízení přerušil.
Správní orgán bude v řízení pokračovat, jakmile pominou překážky, pro které bylo řízení přerušeno, nebo uplyne
lhůta určená k odstranění nedostatků podání.

Poučení účastníků
Proti tomuto usnesení se může účastník řízení podle § 76 odst. 5 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
usnesení napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu
předcházelo. Odvolání se podá v počtu 5 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání nemá v souladu s ustanovením § 76 odst. 5 správního řádu
odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Ing. Mirka Soukupová
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba
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Rozdělovník:
Účastník vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu, § 115 odst. 15 vodního zákona):
 adresát
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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