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Odbor životního prostředí
Velké náměstí 114/3
pracoviště Budovcova 207/6
397 19 PÍSEK
Č. j.: ZP01/2015/06378/3/LH

V Písku dne 18.03.2015

Vyřizuje: Ladislav Hořejší / tel: 382 330 655

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
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 písm. d) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 odst. 4 vodního zákona, všechny ve znění
pozdějších předpisů, na základě žádosti stavebníka – obce Heřmaň (IČ 00249653), se
sídlem Heřmaň 101, 398 11 Protivín

povoluje
podle § 118 odst. 1 stavebního zákona, změnu stavby před jejím dokončením, a to stavby
„Revitalizace toku staré Blanice“ povolené rozhodnutím MěÚ Písek, odboru životního
prostředí pod čj.:ZP01/2011/39018/8/LH ze dne 5.12.2012. Předmětná změna spočívá
v prodloužení termínu k dokončení stavby z původního termínu do 30.4.2015 uvedeného
v podmínce č. 6 povolení, nově do 31.8.2015.
Ostatní podmínky a povinnosti vydaného stavebního povolení zůstávají nezměněny.

Odůvodnění
Stavebník – obec Heřmaň požádal o prodloužení termínu pro dokončení stavby „Revitalizace
toku staré Blanice“ povolené rozhodnutím MěÚ Písek, odboru životního prostředí pod
čj.:ZP01/2011/39018/8/LH ze dne 5.12.2012, ve kterém byl stanoven termín k dokončení
stavby do 30.4.2015. Stavebník požádal o prodloužení termínu nově do 31.8.2015. Důvodem
je zpoždění stavebních prací z klimatických důvodu.
Na základě podané žádosti bylo zahájeno předmětné řízení. Zahájení řízení bylo opatřením
čj:ZP01/2015/06378/2/LH ze dne 16.2.2015 oznámeno všem účastníkům řízení a dotčeným
orgánům. Účastníci řízení a dotčené orgány byli upozorněni na možnost uplatnění námitek
nejpozději do stanovené lhůty, jelikož se na předmětné řízení vztahuje tzv. koncentrační
zásada. V daném termínu žádné námitky vodoprávní úřad neobdržel.
Okruh účastníků řízení byl stanoven v přiměřeně v souladu s ust. § 109 stavebního zákona a
§ 115 vodního zákona. Jelikož původní řízení bylo řízení s velkým počtem účastníků řízení,
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nevyloučil vodoprávní úřad přímé dotčení předmětné změny na tyto účastníky, a proto bylo
zahájení řízení doručováno formou veřejné vyhlášky v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního
řádu tak, že po stanovenou dobu 15 dnů bylo zveřejněno na úřední desce MěÚ Písek a obce
Heřmaň v písemné i elektronické podobě.
Vodoprávní úřad posoudil žádost stavebníka a neshledal důvod nevyhovět žádosti, a proto
rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení
podat odvolání, podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu, ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Písek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Otisk úředního razítka

Ing. Miloslav Šatra
vedoucí odboru životního prostředí
v z. Ing. Naděžda Černická
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Rozdělovník :
a) účastníci řízení :
- stavebník – obec Heřmaň – doručit do vlastních rukou
- ostatní – doručováno veřejnou vyhláškou (řízení s velkým počtem účastníků řízení dle § 144
správního řádu, doručováno veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu. Jedná se o
vlastníky pozemků, na kterých bude provedena stavba, vlastníky pozemků použitých po
dobu výstavby jako komunikace a vlastníky sousedních pozemků a staveb, kteří mohou být
stavbou přímo dotčeni, vlastníky inženýrských sítí v zájmovém území a správce vodního
toku)
b) ostatní :
- Drážní úřad, Škroupova 11, 301 36 Plzeň (doručit do DS)
- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního
stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice (doručit do DS)
- MěÚ Písek, odbor ŽP - zde
- MěÚ Písek- se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru
- OÚ Heřmaň - se žádostí o zveřejnění tohoto rozhodnutí po dobu 15 dnů způsobem
v místě obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru (doručit do DS)
- vlastní – do spisu
Doručení veřejnou vyhláškou:
V souladu s ust. § 144 odst. 6 správního řádu bude toto rozhodnutí 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 Městského úřadu Písek
Vyvěšeno:
18.3.2015
………………………………………

Sejmuto :

3.4.2015

.......................................................

Úřední desky Obecního úřadu Heřmaň
Vyvěšeno:
18.3.2015
………………………………………
Sejmuto:

3.4.2015

………………………………………
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