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Veřejná vyhláška 

Oznámení zahájení řízení      
Městský úřad Písek, odbor životního prostředí jako příslušný orgán státní správy  dle § 7 
odst. 2) a § 61 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích,  místně příslušný správní orgán podle 
ust.§ 11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 106 
zák.č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), a speciální 
stavební úřad dle § 15 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), a § 15 odst. 4 vodního zákona, všechny ve znění pozdějších předpisů,  

       oznamuje             

v souladu s ust. § 115 vodního zákona, § 47 správního řádu a § 112 stavebního zákona, že 
na základě žádosti stavebníka  
Název subjektu: Obec Probulov  
IČ:   00582930 
Sídlo:   Probulov 32   
CZ-NACE:  84110 

         bylo zahájeno řízení           
I) o povolení nakládání s vodami podle ust. § 8 odst. 1 písm. a)  bod 2.  vodního 
zákona, ke vzdouvání a akumulaci povrchových  vod, ve vodní nádrži na pozemku  p.č. 
953/1 a 953/13 a tůni na pozemku p.č. 1037/2 vše v k.ú. Probulov. Rozsah nakládání 
s vodami je navržen: 
Vodní nádrž  
Při normální hladině na kótě 425,35  m n.m. – objem vody 9,956  tis. m3 
Při max. hladině na kótě 425,65 m n.m. – objem vody 11, 384 tis m3 

Tůň 
Při normální hladině na kótě 442,55  m n.m. – objem vody 0,986 tis. m3. 
Délka vzdutí při normální hladině 62,6 m.  
Navržená doba, na kterou je povolení žádáno -  na dobu trvání vodního díla.                                                 
Účelem nakládání s vodami je vzdouvání a akumulace povrchových vod.  
Údaje o místu nakládání s vodami:  č.h.p. 1-08-05-001, obec Probulov. Jedná se o průtočnou 
tůň a vodní nádrž na vodním toku Probulovský potok IDVT 10273133 (správce Lesy ČR s.p.) 
Orientační údaj souřadnice X,Y:  vodní nádrž  - 1132424,768522,                                                                      

tůň   -             1132403, 768549. 
II) o vydání povolení dle § 15 odst.1 a 3 vodního zákona v souladu s ust. § 115 
stavebního zákona, a to k provedení stavby změny vodních děl, dle projektu „Rekonstrukce a 
odbahnění vodní nádrže a tůně u obce Probulov“ zpracovaného Ing. Martinou Hřebekovou  
(ČKAIT 0101643) v 01/2014. Projekt obsahuje změnu stávajícího vodního díla - vodní 
nádrže, revitalizaci stávající zdevastované nádrže na pozemku p.č. 1037/2 na průtočnou tůň 
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spolu s revitalizací vodního toku mezi tůní a nádrží. Součástí akce je zkapacitnění koryta pod 
hrází a odstranění sedimentů z nádrže. 
Odstranění stromů a keřů není předmětem tohoto řízení.  
Stavba je rozdělena na stavební objekty: 
SO 01 – oprava zemní sypané hráze – vyrovnání dosypání hráze, odstranění kořenů, pařezů 
a panelového opevnění. Mezi výpustným zařízení a novým bezpečnostním přelivem v délce 
cca 33 m bude provedena nová část zemní sypané hráze. Na  návodní části hráze bude 
provedeno opevnění – kamenná rovnanina. 
SO 02 - nové výpustné zařízení – typový betonový požerák, odtokové potrubí – ocelové DN 
300 v délce 17,5 m, obetonované       
SO 03 - výstavba nového bezpečnostního přelivu – průleh v pravé části hráze, délka přelivné 
hrany 2,5 m, přelivná hrana na kótě 425,35, m n.m. Spolu se stávajícím přelivem provede 
Q100 letou vodu vodního toku. 
SO 04 – odstranění sedimentu z nádrže včetně vysvahování dna a provedení vegetačních 
úprav  
SO 05 – zkapacitnění odtoku od přelivu – pročištění a rozšíření koryta ve dně na 0,8 m. 
v délce 72 m. Součástí je úprava napojení na zatrubený úsek vodního toku.    
SO 06 – revitalizace přítoku nad nádrží – pročištění a vysvahování břehů v délce 138,6 m. 
Součástí je oprava stávajícího propustku, jeho zkapacitnění. 
SO 07 - revitalizace tůně    - bude odstraněno vypouštěcí zařízení, upravena hráz proveden 
přeliv – průleh opevněn kamenným záhozem. 
Další shora neuvedené základní technické údaje: 
Vodní nádrž  
Vodní plocha – při normální hladině 0,4760 ha          
Délka koruny hráze – 65 m 
Max. výška hráze 5,00 m 
Kóta koruny hráze  - 426,00  m n.m. 
Kapacita spodní výpusti DN 300  
Q100 letá voda 1,95 m3/s 
Z hlediska rybářského hospodaření – extenzivní chov ryb 
Návrh na zařazení díla z hlediska TBD dle  posudku  – IV. kategorie.  
Tůň -  vodní plocha -   0,1094 m2          rozměry 17,5x62,6 m 
 
Bližší podrobnosti technického řešení jsou patrny z projektové dokumentace.     
 
Dotčené pozemky stavbou: p.č.  953/1 (dle PK části 956, 955, 954, 952, 952, 951, 950, 960, 
947, 1041 části 959 se dotýká pouze pročištění toku), 959 a 1037/1 (pouze pročištění toku),  
953/13, 949/4, 949/5, 1220/2, 1037/2  vše v k.ú. Probulov                  

Vzhledem k tomu, že vodoprávnímu úřadu jsou známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 
provádění, bylo v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona od místního šetření i ústního 
jednání upuštěno. 
Účastníci řízení se mohou s podklady pro rozhodnutí seznámit na Městském úřadu Písek, 
odboru životního prostředí, Budovcova 207 č. dveří 126, v úředních hodinách vždy v pondělí, 
středu a  pátek, nebo po telefonické domluvě i v jiný den. 
Účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy k řízením uplatnit nejpozději do 
29.10.2014. Ve stejné lhůtě mohou sdělit svá závazná stanoviska i dotčené orgány. 
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 
přihlédnuto. 
 
Poučení: 
Účastník řízení může 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 
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námitek. K námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží. 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, se nepřihlíží. 

 
 Otisk úředního razítka 

 
 
Ing. Miloslav Šatra                                                                                                       
vedoucí odboru životního prostředí 
v z. Ing. Naděžda Černická 
vedoucí oddělení vodního hospodářství 
 
 
Rozdělovník :  
a)účastníci řízení  :                                          

 stavebník  –  doručit zmocněnci : Ing. Martina Hřebeková, Dlouhá 225,     373 67 Borek   

 ostatní -  vlastníci pozemků dotčených stavbou viz. výše - dotčené pozemky 
           - správce vodního toku  
           - vlastníci inženýrských sítí v zájmovém území 
           - vlastníci sousedních pozemků a staveb, kteří mohou být stavbou přímo    
             dotčeni: p.č. 1043, 947/1, 947, 949/2, 949/10, 1220/5, 961/10, 961/16, 1039/1  
             (část PK 1039/1),1089, 1088/4 (část PK 1090, 1032), 1088/6,1089 (část PK  
             1091/2),1100/1 ( část PK1091/1) vše v k.ú. Probulov.   

Ostatním je doručováno veřejnou vyhláškou (řízení s velkým počtem účastníků řízení dle § 
144 správního řádu, doručováno veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu a § 113 odst. 
3 stavebního zákona) 
b) dotčené orgány a ostatní: 

 MěÚ Mirovice , odbor výstavby (doručit do DS)  

 MěÚ Písek, odbor ŽP (ZPF, les, SOP) 

  MěÚ Písek- odbor vnitřních věcí  - se žádostí o zveřejnění tohoto oznámení po dobu   
           15   dnů    způsobem v místě obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru  

 OÚ Probulov - se žádostí o zveřejnění tohoto oznámení po dobu 15   dnů     
            způsobem v místě obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru (doručit do DS)  

 vlastní –spis                                                           
 
Doručení veřejnou vyhláškou: 
V souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu bude toto oznámení  doručeno veřejnou vyhláškou. 
Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí na úředních deskách obcí a na 
úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední 
desce správního orgánu, který písemnost doručuje. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost 
považuje za doručenou. Písemnost je po stejnou dobu zveřejněna způsobem umožňující dálkový 
přístup. 

 
Úřední desky (i elektronická)   
 
Městského úřadu Písek                  
Vyvěšeno:                  3.10.2014  ..................................................................      
 
Sejmuto :                    20.10.2014     ...................................................................      
 
Obecního úřadu Probulov  
Vyvěšeno:                  3.10.2014  ..................................................................      
 
Sejmuto :                    20.10.2014     ...................................................................      
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