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Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 351 411, e-mail:cizkova@mupe.cz, www:  www.mupe.cz

Městský úřad Pelhřimov
Odbor životního prostředí

Číslo jednací: OŽP/709/2016-18
Ukládací znak: 231.5.2
Skartační znak/lhůta: V/20
Vyřizuje: Ing. Čížková
Telefon: 565 351 411
E-mail: cizkova@mupe.cz

Obdrží:

- dle rozdělovníku - 

V Pelhřimově 26. 4. 2016

OZNÁMENÍ  O  ZAHÁJENÍ  ŘÍZENÍ
MOŽNOST VYJÁDŘIT SE K PODKLADŮM ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad 
podle § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(vodní zákon) s působností  speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o 
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) a § 15 odst. 
1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) a jako 
místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen správní řád)

oznamuje

podle § 115 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona, že bylo zahájeno správní řízení

A. 

o povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a bod 4 vodního zákona pro vodní 
dílo – rybník „Panský“ na pozemku p.č 247/1 v k.ú. Lhota u Kamenice nad Lipou a obci Lhota-
Vlasenice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina. Vlastník vodního díla žádá povolit podle § 8 odst. 1 písm. 
a) bod 2. a bod 4. vodního zákona vzdouvání a akumulaci povrchových vod Lhotského potoka, č.h.p. 
1-07-03-012  v množství 67 000 m3 při provozní hladině 596,30 m n.m. na ploše 51 000 m2 při téže 
provozní hladině za účelem akumulace vody a chovu ryb. 

B.

o povolení ke změně stavby vodního díla toto nakládání umožňující podle § 15 odst.1 vodního 
zákona a § 115 stavebního zákona podle projektové dokumentace „Oprava a odbahnění Panského 
rybníka“ zpracované autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby ing. Miroslavem Skryjou 
v 2/2016. Změna stavby je navržena na pozemcích p.č. 247/1 a 217/8 v k.ú. Lhota u Kamenice 
nad Lipou a obci Lhota-Vlasenice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina.

Technický popis změny stavby:

1. Odstranění sedimentu: Z prostoru stávající zdrže je navrženo odstranit po dostatečném odvodnění 
nános dle podélného a příčných řezů.
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2. Hráz: Z tělesa hráze je navrženo odstranit nevhodné dřeviny včetně pařezů a provést očištění od 
veškerých humózních vrstev, urovnat korunu hráze i návodní a vzdušný svah, opevnit návodní 
stranu pohozem z lomového kamene, korunu a vzdušný svah překrýt ornicí a osít. 

3. Spodní výpust: V blízkosti stávající výpusti je navržen polootevřený betonový požerák s dvojitou 
hlavní dlužovou stěnou a kratší čelní dlužovou stěnou, jako vypouštěcí potrubí je navrženo potrubí 
z betonových hrdlových trub TBH/Q 60/250 s obetonováním vyústěné do stávajícího koryta toku. 
U vtokového objektu je navrženo kádiště a loviště. 

4. Bezpečnostní přeliv: Je navrženo odstranit původní betonový práh bezpečnostního přelivu, ve 
stejném prostoru je navrženo vybudovat nový bezpečnostní přeliv s délkou přelivné hrany 13,0 m, 
kapacitou Q100, a spadiště opevněné dlažbou z lomového kamene na cementovou maltu s přímým 
napojením na původní odpadní koryto od přelivu . 

K žádosti byly předloženy tyto doklady:
 Kopie katastrální mapy.
 Výpisy z katastru nemovitostí.
 Smlouva s vlastníkem dotčeného pozemku.
 Stanovisko Lesů ČR, s.p., správa toků Benešov ze dne 13. 11. 2014.
  Stanovisko správce povodí a správce toku ze dne 1. 12. 2014.
 Stanoviska správců sítí.
 Vyjádření MěÚ Pelhřimov, odbor  výstavby ze dne 28. 11. 2014.
 Vyjádření OŽP MěÚ Pelhřimov ze dne 3. 12. 2014.
 Závazné stanovisko k zásahu do VKP vydané OŽP MěÚ Pelhřimov 9. 2. 2016.
 Souhlas k dotčení pozemků do 50 m od lesa vydaný OŽP MěÚ Pelhřimov 19. 1. 2015.
 Stanovisko Natura 2000 vydané KrÚ Kraje Vysočina 13. 11. 2014.
 Vyjádření Obce Lhota-Vlasenice ze dne 15. 1. 2016.
 Hydrologická data ze dne 16. 12. 2013.
 Souhlas k trvalému odnětí ze ZPF vydaný OŽP MěÚ Pelhřimov 15. 12. 2014. 
 Posudek TBD ze dne 7. 12. 2015. 
 Projektová dokumentace 3x.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsou vodoprávnímu úřadu dobře známi poměry staveniště a 
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby a stanovení 
podmínek k jejímu provádění upouští  MěÚ Pelhřimov, OŽP jako příslušný vodoprávní úřad v souladu
 s ustanov § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i od ústního jednání, účastníci řízení 
mohou  nahlédnout do dokumentace a podkladů pro rozhodnutí na Městském úřadu Pelhřimov, odboru
 život.  prostředí (nejlépe po telef. domluvě) a své námitky popř. důkazy mohou podat nejpozději do 
10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, ve stejné lhůtě mohou uplatnit dotčené orgány závazná 
stanoviska. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám příp. důkazům nebude 
přihlédnuto. V souladu s § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti 
projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, 
pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo 
opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých 
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. V souladu s § 114 
odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při 
územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební 
uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, nepřihlíží. Současně dává vodoprávní úřad OŽP 
MěÚ Pelhřimov účastníkům  řízení i dotčeným orgánům  nejdéle do 10 dnů ode dne doručení  tohoto 
oznámení  možnost  vyjádřit se k příslušné dokumentaci a podkladům pro vodoprávní rozhodnutí,a to 
na Městském úřadu  Pelhřimov odboru životního prostředí (nejlépe po telefonické domluvě), k později 
uplatněným závazným stanoviskům, námitkám příp. důkazům nebude přihlédnuto.
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Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží  jeho zástupce písemnou plnou 
moc.

Ing. Radka Čížková
úřednice odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Účastníci řízení:
(datovou schránkou)
Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové (LS Pelhřimov, Humpolecká 2165, 

393 01 Pelhřimov)
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové (správa toků–oblast povodí Vltavy, 

Tyršova 1902, 256 01 Benešov) 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, Praha 5 (závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 

371 21 České Budějovice)

(doporučeně do vlastních rukou na dodejku)
Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Kamenice nad Lipou, Na Kariánce 715, 394 70 

Kamenice nad Lipou
Ing. Jan Vintr, I. Olbrachta 669/3, Nové Dvory, 674 01 Třebíč
Alena Leščáková, Nerudova 241/31, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
Jana Lisová, Slávy Horníka 1022/16, 150 00 Praha 5-Košíře
Ivana Jakoubková, Vít. Nováka 314, 394 70 Kamenice nad Lipou
Irena Růžičková, Sídliště 673, 394 68 Žirovnice
Jiří Doležal, Havlíčkovo nám. 61, 394 68 Žirovnice
Miroslav Janů, Pod Náspem 748, 393 01 Pelhřimov
Věra Janů, Pod Náspem 748, 393 01 Pelhřimov
Oto Trejbal, K Chotolu 36, 252 62 Statenice
Václav Karpianus, Pod Lipami 2503/61, 130 00 Praha 3-Žižkov
Petra Karpianusová, Pod Lipami 2503/61, 130 00 Praha 3-Žižkov
Alois Žemlička, Brigádníků 1496/261, 100 00 Praha 10-Strašnice
Radek Buzek, Za Kult. domem 639, 394 70 Kamenice nad Lipou
Jana Kožichová, Perleťová 723, 394 68 Žirovnice
Dagmar Tunklová, 394  01 Rynárec 165
Karel Janů, Táborská 146, 394 70 Kamenice nad Lipou
Ing. František Dohnal, Pod Haldou 165, 261 01 Příbram
Miroslava Holická, 394 70 Rodinov 49

Dotčené orgány:
MěÚ Pelhřimov, odbor výstavby – zde -
MěÚ Pelhřimov, OŽP, orgán státní správy lesů – zde -
MěÚ Pelhřimov, OŽP, orgán ochrany přírody  – zde -
MěÚ Pelhřimov, OŽP, orgán ochrany ZPF – zde -
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