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

Jihočeský kraj - Krajský úřad,
Ing. Zdeněk Klimeš, Ing. Šárka Máchová
Odbor životního prostředí, zem. a les.

*MUVOX007LMJD*
Váš dopis zn./ze dne

U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Naše č.j.

Vyřizuje

MUVO 855/2017

Vodňany

Ing. Soukupová

27.1.2017

Revitalizace Světského rybníka - změna

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., 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),

I.

povoluje
Jihočeskému kraji, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO: 70890650
a) podle § 15 odst. 1 vodního zákona a dle § 118 odst. 3 stavebního zákona změnu stavby vodního díla
nazvané „Revitalizace Světského rybníka“ před jejím dokončením na pozemcích p. č. 1190, 1184,
1186, 1187, 1189 v k. ú. Libějovice, v obci Libějovice, v kraji Jihočeském, orientačně v souřadnicích
X = 1146778,66, Y = 774441,34.
Rozsah změny:
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. Rámové propustky bezpečnostního přelivu 1500 x 1000 mm budou
osazeny po čtyřech rámech ve dvou řadách. Počet a parametry rámových propustků zůstanou zachovány.
Změna stavby bude provedena v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou v červnu 2016
Ing. Jaromírem Čaškem - autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby (ČKAIT-0100282),
ověřené ve vodoprávním stavebním řízení, v termínu do 31.12.2019.
b) podle § 12 odst. 2 vodního zákona změnu při nakládání s povrchovými vodami – jejich vzdouvání a
akumulaci ve vodní nádrži – rybníce Světský na níže uvedených pozemcích v k.ú. Libějovice, v povodí
Malovického potoka (IDVT 10256302), č.h.p. 1-06-03-032, v obci Libějovice, v kraji Jihočeském,
v následujícím rozsahu:
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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Ostatní parametry nakládání s povrchovými vodami v rybníce Světský zůstávají beze změn:
zatopená plocha při normální hladině…………………………...3,451 ha
3
objem akumulované vody při normální hladině .…………….....35 167 m

II.

ukládá
podle § 36 odst. 2 vodního zákona povinnost vyznačit na požerákovém výpustním zařízení kótu normální
hladiny akumulované vody 449,38 m n.m. (Bpv),

Tímto rozhodnutím se mění rozhodnutí Městského úřadu Vodňany, odboru životního prostředí, ze dne
9.7.2014, č.j.: MUVO 5665/2014. Ostatní části výroku tohoto rozhodnutí zůstávají v platnosti.

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 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, a 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.
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ze dne 20.12.2016, č.j.: MUVO 11134/2016, bylo doručeno
formou veřejné vyhlášky všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Do doby vydání rozhodnutí nebyly ze
strany účastníků řízení a dotčených orgánů vzneseny žádné připomínky k zahájenému řízení.
Na základě provedeného vodoprávního řízení vodoprávní úřad dospěl k závěru, že žádanou změnu stavby
před jejím dokončením a změnu povolení k nakládání s povrchovými vodami v rybníce Světský lze povolit.
K žádosti byly doloženy tyto doklady:
 2x projektová dokumentace pro změnu stavby,
 plná moc pro Ing. Zdeňka Klimeše a Ing. Šárku Máchovou, Jihočeský kraj – Krajský úřad, Odbor životního
prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení rozvoje venkova, péče o krajinu a koncepci, ze dne 22.1.2016,
 správní poplatek byl zaplacen ke dni 102.1.2017.

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. 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):

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice + 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 3x + ověřená PD paré 1x

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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