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Městský úřad Pelhřimov
Odbor životního prostředí

Číslo jednací: OŽP/709/2016-26
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 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) 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, ve znění pozdějších předpisů (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) po provedeném řízení vydává

Českému rybářskému svazu, z.s., místní organizace Kamenice nad Lipou, Na Kariánce 715, 
394 70 Kamenice nad Lipou, IČO 005 15 728

A. 

povolení k nakládání s povrchovými 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. Tímto se povoluje podle § 8 odst. 1 
písm. a) bod 2. a bod 4. vodního zákona vzdouvání a akumulace 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. Orientační určení polohy určené v 
souřadnicovém systému S-JTSK je X-1137139, Y-703159.

 Pro povolení se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona stanoví tyto povinnosti  
popřípadě podmínky:

1. Při provozování nádrže nesmí být překračována povolená provozní hladina, tato bude nejdéle do 
kolaudace stavby na vodním díle vhodným způsobem vyznačena.

2. V toku pod výpustí bude zachován minimální zůstatkový průtok ve výši Q330 = 11,0 l/s (bude-li 
přítok nižší, rovná se odtok přítoku, rybník nebude napouštěn). Nejdéle do kolaudace stavby bude 
zřízeno jednoduché zařízení umožňující kontrolu dodržování tohoto minimálního zůstatkového 
průtoku.

Povolení k nakládání s vodami se vydává na dobu užívání vodního díla umožňujícího toto 
nakládání s vodami.

http://www.mupe.cz/
mailto:cizkova@mupe.cz
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B.

povolení ke změně stavby vodního díla toto nakládání s vodami 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 se povoluje 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. Orientační 
určení polohy určené v souřadnicovém systému S-JTSK je X-1137139, Y-703159.

Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Žádost o vydání kolaudačního 
souhlasu bude podána v souladu s vyhláškou č. 432/2001 Sb., v aktuálním znění. Kontrolní prohlídka 
bude provedena před vydáním kolaudačního souhlasu.

Technický popis změny stavby:

1. Odstranění sedimentu: Z prostoru stávající zdrže bude dle podélného a příčných řezů po 
dostatečném odvodnění odstraněn nános.

2. Hráz: Z tělesa hráze budou odstraněny nevhodné dřeviny včetně pařezů a provedeno očištění od 
veškerých humózních vrstev, bude provedeno urovnání koruny hráze a návodního a vzdušného 
svahu, návodní strana bude opevněna pohozem z lomového kamene, koruna a vzdušný svah budou 
překryty ornicí a osety. 

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

4. Bezpečnostní přeliv: Bude provedeno odstranění původního betonového prahu bezpečnostního 
přelivu, ve stejném prostoru bude vybudován 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 . 

Pro povolení ke změně stavby vodního díla se podle ustanovení § 115 stavebního zákona 
stanoví tyto  povinnosti popřípadě podmínky:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace. Veškeré  změny stavby oproti 
stavu uvedenému v projektové dokumentaci musí být předem projednány s vodoprávním úřadem. 

2. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné 
technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla, v aktuálním znění. 

3. Stavba bude provedena dodavatelsky. Stavebník nebo jeho zástupce sdělí vodoprávnímu úřadu 
před započetím prací, jméno zhotovitele stavby (oprávněná osoba).

4. Před zahájením stavby bude stavba vytýčena.

5. Jako přístupová cesta bude využita komunikace na pozemcích p.č. 533/1 a 224/1 v k.ú. Lhota u 
Kamenice nad Lipou a obci Lhota-Vlasenice a následně pozemek p.č. 225/1 v k.ú. Lhota u 
Kamenice nad Lipou a obci Lhota-Vlasenice.

6. Při vlastní stavbě je nutno zabezpečit ochranu kvality vod před závadnými látkami, zejména před 
ropnými látkami. Bude-li zacházeno se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo bude-li 
zacházení se závadnými látkami spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní 
vody, předloží uživatel závadných látek v souladu s § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona 
vodoprávnímu úřadu ke schválení „havarijní plán“ zpracovaný podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v 
aktuálním znění.

7. Zahájení stavby bude předem oznámeno správci toku.
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8. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska k dotčení pozemků do 
vzdálenosti 50 m od okraje lesa vydaného OŽP MěÚ Pelhřimov 19. 1. 2015 pod č.j. OŽP/64/2015-
5:

 Práce spojené s opravou a odbahněním rybníka se žádným způsobem nedotknou lesních 
pozemků ani porostu na něm (nedojde k pokácení stromů, odírání kmenů a kořenových 
náběhů, zahrnování kmenů vytěženou zeminou, lámání a ořezávání větví, pojezdu 
mechanizace …).

 Na lesní pozemky nebude ukládán žádný materiál (např. vytěžená zemina) ani na přechodnou 
dobu.

 Opravou a odbahněním rybníka nesmí dojít k negativnímu ovlivnění vodního režimu na 
lesních pozemcích.

9. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska k trvalému odnětí zemědělské 
půdy ze zemědělského půdního fondu vydaného OŽP MěÚ Pelhřimov 15. 12. 2014 pod č.j. 
OZP/1485/2014-10:

 Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaného pozemku: Podle předběžné bilance zajistí 
žadatel provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu plochy určené pro skrývku 
(0,0060 ha) v celkovém objemu 9 m3. Na zbývající ploše (0,0070 ha) nebude provedena 
skrývka (udělena výjimka ze skrývky v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 písm. a) zákona a § 
10 odst. 4 písm. b) vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 
ZPF). Jedná se o plochu, která nebude stavbou dotčena, v současné době se je vzdušným 
svahem hráze a po dokončení  a zaměření stavby dojde k převedení do druhu pozemku 
stavební pozemek – hráz (příloha č. 2). Skrývka kulturních vrstev půdy bude použita na 
ohumusování stavby po jejím dokončení (svahů toku a prostoru kolem vybudované čelní 
výpusti). Do doby použití budou kulturní vrstvy půdy ukládány na složišti (deponii) na 
pozemku p.č. p.č. 217/8 KN v k.ú. Lhota u Kamenice nad Lipou (v jeho odnímané části a dále 
v prostoru hráze rybníka, příloha č. 2). Žadatel je povinen zajistit ochranu uložených 
kulturních vrstev půdy před znehodnocením, ztrátami, zcizením a ošetření deponie proti 
zaplevelení. 

 Žadatel je povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou, 
přemístěním, rozprostřením, ochranou a ošetřováním či jiným využitím skrývaných kulturních 
vrstev půdy. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, 
úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol (pracovní deník) 
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.

 Odnímaná plocha bude po dokončení stavby geometricky oddělena (součást hráze), zbývající 
část pozemku p.č. 217/8 KN v k.ú. Lhota u Kamenice nad Lipou zůstane i nadále součástí ZPF 
a bude obhospodařována v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona.

 Při provádění stavebních prací nesmí dojít ve smyslu § 8 zákona k poškození příznivých 
fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy nebo ke kontaminaci půdy na 
neodnímané části pozemku náležejícího do ZPF. 

 Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá podle § 10 odst. 2 zákona řízení o 
změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů (zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, v platném znění) a změně podmínek souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze ZPF.

10.Stavba bude dokončena do 31. 12. 2017.

11.Nejdéle do závěrečné kontrolní prohlídky (§ 122 stavebního zákona) budou pozemky dotčené 
stavbou uvedeny do náležitého stavu.

Toto povolení zaniká, nebude-li započato se stavbou do 2  let, ode dne nabytí právní moci 
tohoto rozhodnutí.
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Štítek, který po právní moci tohoto rozhodnutí obdrží stavebník od Městského úřadu 
Pelhřimov, odboru životního prostředí, je stavebník povinen před zahájením stavby umístit na 
viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby. 

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.

Rozhodnutí o námitkách:

1. Námitce Mgr. Aleny Leščákové, bytem Nerudova 31, 118 00 Praha 1 ohledně úpravy (zpevnění) 
koryta pro odtok přepadních vod od bezpečnostního přelivu a odstranění popadaných dřevin z 
tohoto koryta se nevyhovuje.

Odůvodnění

Dne 22. 2. 2016 byla k vodoprávnímu úřadu MěÚ Pelhřimov doručena žádost vlastníka 
rybníka o povolení k nakládání s vodami a povolení ke změně stavby výše uvedené vodní nádrže. Dne 
26. 4. 2016 pod č.j. OŽP/709/2016-18 oznámil vodoprávní úřad  MěÚ Pelhřimov zahájení správního 
řízení ostatním účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem ke skutečnosti, že jsou vodoprávní
mu úřadu dobře známi  poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný  podklad pro  posouzení  navr
hované změny stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění upustil MěÚ Pelhřimov, odbor životní
ho prostředí jako příslušný vodoprávní úřad v souladu s ustanov. § 112 odstavce 2 stavebního  zákona 
od ohledání  na místě i od ústního jednání, účastníkům řízení byla dána lhůta pro nahlédnutí do přísluš.
dokumentace a podkladů pro rozhodnutí, a pro podání námitek popř. důkazů. Ve stanovené lhůtě byla 
podána námitka panem Josefem Lisou, bytem Kamenice nad Lipou 314 zastupující na základě plné 
moci p. Ivanu Jakoubkovou, bytem Kamenice nad Lipou 314 a p. Pavlem Buzkem, bytem Kamenice 
nad Lipou 639 zastupující na základě plné moci pana Radka Buzka, bytem Kamenice  nad Lipou 639 
ve věci zachování stávající výšky provozní hladiny a zachování zpevnění břehů u jejich nemovitostí. 
Tyto námitky byly dne 3. 5. 2016 vzaty zpět.

 Dne 10. 5. 2016 byla elektronicky doručena námitka Mgr. Aleny Leščákové, bytem Nerudova 
31, 118 00 Praha 1, tato byla v souladu s § 37 odst. 4 správního řádu dne 12. 5. 2016 písemně 
potvrzena. Námitka se týká úpravy (zpevnění) koryta pro odtok přepadních vod od bezpečnostního 
přelivu a odstranění popadaných dřevin z tohoto koryta. Požadavek zahrnout opravu odpadního koryta 
od bezpečnostního přelivu do tohoto správního řízení byl doručen opět Mgr. Leščákovou elektronicky 
22. 6 2016, toto podání již nebylo písemně potvrzeno dle správního řádu. Námitce Mgr. Aleny 
Leščákové, bytem Nerudova 31, 118 00 Praha 1 ohledně úpravy (zpevnění) koryta pro odtok 
přepadních vod od bezpečnostního přelivu a odstranění popadaných dřevin z tohoto koryta vodoprávní 
úřad MěÚ Pelhřimov nevyhověl. Toto odpadní koryto není vedeno v centrální evidenci vodních toků 
jako vodní tok, sloužilo dříve jako náhon pro níže položený mlýn, není v současné době zpevněné 
žádnou stavbou (opevněním), jedná se o přírodní koryto. Technický stav tohoto odpadního koryta 
zajišťuje spolu s bezpečnostním přelivem (původním i nově povoleným) bezpečné převádění vody při 
zvýšených průtocích přes korunu hráze Panského rybníka níže do toku. Správní řízení o povolení ke 
změně stavby rybníka je věc návrhová, rozsah prací navrhuje žadatel nikoliv správní orgán, 
vodoprávní úřad MěÚ Pelhřimov neshledal důvod k nařízení provedení jakýchkoliv stavebních úprav 
tohoto koryta.. Odpadní koryto od bezpečnostního přelivu není ve vlastnictví vlastníka rybníka, ale je 
ve vlastnictví Mgr. Leščákové, stejně tak oplocení a nemovitost nacházející se vlevo od tohoto koryta. 
Vlastník rybníka nemá povinnost udržovat pozemek jiného vlastníka. Vzhledem ke skutečnosti, že se 
nejedná o koryto vodního toku, nemá povinnost udržovat toto koryto ani správce toku.   

Vzhledem ke skutečnosti, že žádost o povolení k nakládání s vodami a povolení ke změně 
stavby vodního díla  je v souladu se stavebními a vodoprávními předpisy a v průběhu  řízení nebyly 
vzneseny námitky rozhodné pro zamítnutí žádosti, rozhodl příslušný vodoprávní úřad tak, jak je 
uvedeno ve výroku rozhodnutí. Návrhy účastníků řízení a dotčených orgánů, které jsou předmětem 
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tohoto správního řízní, byly zakotveny do podmínek rozhodnutí příp. do projektové dokumentace. 
Vodoprávní úřad MěÚ Pelhřimov není příslušný k povolení uložení sedimentu, toto není předmětem 
tohoto správního řízení. Povinnost zpracovat povodňový plán po dobu výstavby považuje vodoprávní 
úřad za nadbytečné. Předložení geodetického zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě 
s okolím do 50 m v měřítku 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v 
nadmořských výškách Bpv, příčný a podélný řez hrází není vodoprávní úřad oprávněn požadovat ke 
kolaudaci předložit.

Podklady pro rozhodnutí:
 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.

Správní poplatek byl stavebníkem zaplacen 22. 2. 2016.

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
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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 Kulturním domem 639, 394 70  Kamenice nad Lipou zastoupen p. Pavlem 

Buzkem, 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 -


		2016-07-11T11:31:46+0000
	Čížková Radka Ing.
	Konverze dokumentu




