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Protierozní opatření Krajníčko

VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení
Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle
§ 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon), dle
ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a dále jako speciální stavební úřad dle § 15
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon),
oznamuje zahájení společného vodoprávního řízení dle § 115 vodního zákona na základě žádosti Státního
pozemkového úřadu, Pobočky Strakonice, Palackého nám. 1090, 386 01 Strakonice, ve věci povolení stavby
vodního díla nazvané „Protierozní opatření Krajníčko“ na pozemku p. č. 1118 v k. ú. Krajníčko dle § 15 odst. 1
vodního zákona a dle § 115 odst. 1 stavebního zákona a ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami –
k jinému nakládání s nimi dle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona.

Vzhledem k tomu, že jsou zdejšímu vodoprávnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, bylo upuštěno od
místního šetření a ústního jednání, v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona.

Předmět žádosti:
Projekt řeší stavbu protierozní meze v rámci realizace plánu společných zařízení komplexní pozemkové
úpravy Krajníčko za účelem zmírnění eroze zemědělských pozemků a úpravy vodního režimu v krajině. Navržená
stavba má zabraňovat vodní erozi při přívalových deštích a zároveň zvyšovat ekologickou stabilitu území.
Staveniště se nachází severně od obce Krajníčko na pozemcích, které byly pro tento účel připraveny
v rámci komplexní pozemkové úpravy. Navržená mez délky 554,74 m bude vytvořena nasypáním zemního tělesa
šířky 3,0 – 9,1 m. Svahy meze jsou navrženy ve sklonu 1 : 3. Mez bude osázena středně rostoucími stromy a
křovinami pro lepší zapojení do okolní krajiny. Stavbu tvoří jeden stavební objekt. Přístup ke stavbě bude zajištěn
ze stávající sítě místních komunikací.
Do podkladů pro rozhodnutí je možné nahlédnout na Městském úřadu Vodňany, odboru životního
prostředí - úseku vodního hospodářství, v úřední dny od 8.00 do 17.00 hodin.
Případné námitky nebo připomínky mohou jednotliví účastníci řízení i dotčené orgány uplatnit před
vydáním rozhodnutí. Na pozdější námitky nebude možno brát zřetel. Správní orgán rozhodne nejdříve
po 10 dnech ode dne doručení tohoto oznámení.
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Nechá-li se některý z účastníků ve vodoprávním řízení zastupovat, doloží jeho zástupce písemnou plnou
moc.

Ing. Mirka Soukupová
referent odboru životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:
Účastník vodoprávního řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu, § 115 odst. 1 vodního zákona):
 adresát
 Obec Krajníčko
Další účastníci vodoprávního řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu, § 115 odst. 1 vodního zákona):

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice,

E.ON Servisní, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Dotčené orgány:

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství

Městský úřad Vodňany, odbor dopravy a SH
Na vědomí:

Obecní úřad Krajníčko – úřední deska

Městský úřad Vodňany, odbor životního prostředí – vlastní

Obecní úřad Krajníčko žádáme o vyvěšení této vyhlášky na úřední desce obecního úřadu na dobu
15 dnů a poté o její předání, s vyznačením data vyvěšení a sejmutí a s potvrzením obecního úřadu, zdejšímu
odboru životního prostředí.

Vyvěšeno dne:……………..………………

Sejmuto dne:………..…………………….

…………………………..……
Razítko, podpis
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