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Městský úřad Pelhřimov
Odbor životního prostředí

Číslo jednací: OŽP/709/2016-27
Ukládací znak: 231.5.2
Skartační znak/lhůta: V/20
Vyřizuje: Ing. Čížková
Telefon: 565 351 411
E-mail: cizkova@mupe.cz

Doporuč. na dodejku do vlast. rukou:

Český rybářský svaz, z.s.
místní organizace Kamenice nad Lipou 
Na Kariánce 715
394 70 Kamenice nad Lipou

V Pelhřimově 11.7. 2016

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) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) po provedeném řízení 

zařazuje 
podle § 61 odst. 5 vodního zákona

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

do IV. kategorie
 (podmínky pro provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly).

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
 Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Kamenice nad Lipou, Na Kariánce 715, 394 70 

Kamenice nad Lipou, IČO 005 15 728.

Odůvodnění

Dne 22.2. 2016 byla na MěÚ Pelhřimov, odbor životního prostředí doručena žádost vlastníka 
výše uvedeného vodního díla o povolení ke změně stavby. Jedním z dokladů, který byl přílohou této 
žádosti byl i posudek pro určení kategorie z hlediska TBD vydaný společností Vodní díla – TBD a.s. 
7. 12. 2015. V tomto posudku je navrženo zařazení výše uvedeného vodního díla do IV. kategorie, 
kategorie byla navržena podle kritérií uvedených v příloze č. 1 vyhlášky č. 471/2001 Sb., o 
technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly a po stanovení faktoru rizika.
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Poučení  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu 
odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním 
učiněným u Městského úřadu Pelhřimov. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby 
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li 
účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady MěÚ Pelhřimov. 

otisk úředního razítka

Ing. Radka Čížková
úřednice odboru životního prostředí

Na vědomí:
Obec Lhota-Vlasenice, Vlasenice 18
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