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Revitalizace toku staré Blanice

Veřejná vyhláška
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 obce Heřmaň, (IČ 00249653), se sídlem Heřmaň 101, 398 111 Protivín
podané dne 5.12. 2011,

bylo zahájeno řízení
o vydání povolení dle § 15 odst.1 a 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, a to
k provedení stavby - vodního díla, úpravy vodního toku dle projektu „Revitalizace toku staré
Blanice“, zpracovaného Ing.Janou Máchovou (ČKAIT 0101441) z 06/2011. Jedná se o
revitalizaci koryta staré Blanice. Ponechané staré koryto po provedené regulaci řeky Blanice
začíná nátokem u jezu Heřmaň v ř.km 5,890 a zpět je napojeno na regulovanou Blanici v ř.km
cca 4,100. Projekt je rozdělen na stavební objekty:
SO 1 – revitalizace toku – jedná se o odtěžení sedimentů v celé délce toku a dotvarování
koryta a místní opevnění břehů kamenným záhozem pro zamezení eroze břehů v celkové
délce 845 m. Revitalizace je rozdělena na úsek A od zaústění do regulované Blanice
k Červenému mlýnu s délkou 554 m a úsek C od mlýna k nátoku v délce 2232 m.
SO 02 - propojení úseku A a C – migrační bypass B v délce 100 m. K překonání stávajícího
stupně a MVE u Červeného mlýna je navrženo propojení umožňující přirozenou migraci ryb a
obojživelníků. Návrhový průtok je 50 l/s a celkově se překoná výška 1,94 m.
Stavba bude provedena na pozemcích p.č. 885/1, 730,793/2, 793/5,797/4,797/10,804/1, 624
(PK 624), 614 (PK 624),638 (PK 638), 647 (PK644/2), 647/2, 665/9, 665/1 (PK667),665/4
(PK663/7,664/1,667,797/1),797/1(PK 663/6, 797/1),800 (PK802), 801(PK801),702/1 (PK 702),
806 (PK806),678 (PK 684/1)715/1(PK703) vše v k.ú. Heřmaň.
Údaje o místu stavby: č.h.p. 1-08-03-096, ID vodního toku 10279238, Obec Heřmaň (ID
549398).
S odvoláním na ust. § 112 odst.2 stavebního zákona se upouští od místního šetření i ústního
jednání.
Účastníci řízení se mohou vyjádřit k podkladům a uplatnit své námitky popřípadě důkazy ke
shora uvedenému řízení nejpozději do 30.1.2012, jinak na ně nebude možno vzít zřetel. Ve
stejné lhůtě mohou podat svá stanoviska i dotčené orgány.
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Do podkladů pro rozhodnutí lze po stanovenou dobu nahlédnout na odboru životního prostředí
MěÚ Písek, nejlépe vždy v pondělí, ve středu a v pátek, nebo po telefonické domluvě i v jiný
den.
Vodoprávní úřad vyzývá stavebníka k doplnění podkladů pro rozhodnutí o:
- schválený návrh s uložením sedimentů (MěÚ Písek, odbor ŽP)
- písemné souhlasy od všech vlastníků pozemků, které budou použity jako komunikace a
zařízení staveniště po dobu výstavby
- stanovisko správce vodního toku k projektu
- druhé paré projektové dokumentace
Uvedené doklady doplňte obratem, nejpozději do 15.1.2012, tak aby mohly být účastníkům
řízení k dispozici spolu s kompletním spisem. V případě nedoplnění uvedených podkladů bude
řízení přerušeno.

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 a § 113 odst.
3 stavebního zákona. Jedná se o vlastníky pozemků, na kterých bude provedena
stavba, vlastníky sousedních pozemků a staveb, kteří mohou být stavbou přímo
dotčeni, vlastníky inženýrských sítí v zájmovém území a správce vodního toku)
b) ostatní :
- MěÚ Písek, odbor výstavby a ÚP
- 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 – ZPF, SOP, odpadové hospodářství - zde
- MěÚ Písek- se žádostí o zveřejnění tohoto oznámení po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru
- OÚ Heřmaň - se žádostí o zveřejnění tohoto oznámení po dobu 15 dnů způsobem v místě
obvyklým a po té navrácení zdejšímu odboru (doručit do DS)
- vlastní – do spisu
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