
 

KRAJSKÝ ÚŘAD 
JIHOČESKÝ KRAJ  
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví 
Oddělení vodního hospodářství 
U Zimního stadionu 1952/2 
370 76  České Budějovice 

 

identifikátor DS:  kdib3rr tel:  386 720 111 IČ:  70890650 
e-podatelna:        posta@kraj-jihocesky.cz fax:  386 359 069 DIČ:  CZ70890650 
 

Rozhodnutí 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení vodního hospodářství 
(dále též krajský úřad) věcně a místně příslušný podle ustanovení § 67 odst. 1 písm. g) zákona  
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 11 písm. b) zákona  
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále též správní řád), § 107 odst. 1 písm. n); t); 
w) a § 115 odst. 18 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, (dále též vodní zákon) 

na základě žádosti Rybářství Lnáře, s.r.o.; se sídlem Lnáře č.p. 71, 387 42 Lnáře; IČO 25170538 

I. 

povoluje nakládání s vodami: 

a) dle § 8 odst. 1) písm. a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro vodní dílo rybník Velký Bělčický 
spočívající v akumulaci a vzdouvání významného vodního toku Závišínský potok (IDVT 10100307)  
v ř.km 8,8 ; vodní útvar HVL_1440 Závišínský potok od pramene po ústí do Lomnice; čhp 1-08-04-016; 
hrází a vodní nádrží Velký Bělčický rybník na pozemku parcelní číslo 2772 v k.ú. Bělčice; orientační 
určení polohy (hráz v profilu spodní výpusti) v souřadnicovém systému S-JTSK X 1103134.73 Y 
792200.42, se povoluje v rozsahu: 

Délka koruny hráze      260 m 
Minimální kóta koruny hráze     484,70 m n.m. 
Výška hráze od základové spáry     7,40 m 
Kóta přelivné hrany bezpečnostního přelivu   483,00 m n.m. 
Délka přelivné hrany      44 m 
Kóta dna spodní výpusti     477,75 m n.m. 
 
Katastrální výměra rybníka     469 823 m2 
 
Kóta maximální hladiny akumulované vody při Q100   483,84 m n.m. 
Objem akumulované vody při maximální hladině  1 239 294 m3 

Plocha při maximální hladině     456 872 m2 
Délka vzdutí při maximální hladině    1 100 m 
Kóta normální (hospodářské) hladiny akumulované vody 483,00 m n.m. 
Objem akumulované vody při normální hladině   878 000 m3 

   
Naše č. j.: KUJCK 65721/2021  
Sp. zn.: OZZL 28836/2021/haza SS  
   
Vyřizuje: Ing. Radmila Pichlíková  
Telefon: 386 720 710  
E-mail: pichlikova@kraj-jihocesky.cz  
   
Datum: 8. 6. 2021  
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Plocha při normální hladině     420 000 m2 
 
Objem retenčního prostoru     361 294 m3 

 
Povolení k akumulaci a vzdouvání povrchových vod je vydáno na dobu existence vodního díla 
rybníka Velký Bělčický na pozemku parcelní číslo 2772 v k.ú. Bělčice, v obci Bělčice, v okrese 
Strakonice, v Jihočeském kraji. 
Účel nakládání s vodami: chov ryb, retenční, akumulační, krajinotvorný, ochrana před 
povodněmi a suchem.  

 Na tělese požeráku je umístěna vodočetná lať pro odečítání hladiny rybníka. 

b) dle § 8 odst.1 písm. a) bod 4. vodního zákona pro rybník Velký Bělčický, na pozemku p.č. 2772 
v k.ú. Bělčice, v obci Bělčice, v okrese Strakonice, v Jihočeském kraji. Nakládání s vodami spočívá 
v užívání povrchových vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních 
živočichů, za účelem podnikání; povolení k užívání vod Velkého Bělčického rybníka pro chov ryb za 
účelem podnikání je vydáno na dobu existence rybníka a za podmínky, že pro použití závadných látek 
ke krmení ryb nad rámec stanovený v § 39 odst. 12 vodního zákona nebo k úpravě povrchových vod 
Velkého Bělčického rybníka pro chov ryb bude řešeno výjimkou z ustanovení § 39 odst. 1 vodního 
zákona. 

c) stanoví v souladu s § 36 odst. 2 vodního zákona pro nakládání s vodami v části I. písm. a) výroku 
minimální zůstatkový průtok pod hrází v hodnotě Q330d 44 l/s. 

Nakládání s vodami se povoluje za těchto podmínek: 
1. Budou dodržovány podmínky stanovené v závazném stanovisku Městského úřadu Blatná, odbor 

životního prostředí, čj. MUBL 4451/2021 ze dne 20. 4. 2021: 
• Rybník Velký Bělčický je vyhodnocen jako součást lokálního biokoridoru č. 242 (LBK č. 242 Velký 

Bělčický rybník). Při hospodaření budou, pokud možno, respektována opatření, která se přímo 
týkají rybníků nebo zásahů na nich prováděných, navržená v plánu územního systému 
ekologické stability (ÚSES). 

• Toto stanovisko neopravňuje provádět zásahy do litorálních porostů, plovoucí vegetace, 
populací volně žijících živočichů ani břehových porostů. Tyto zásahy budou vždy projednávány 
s příslušným orgánem ochrany přírody samostatně před plánovaným zásahem. 

• Velikost rybí obsádky bude stanovována a regulována tak, aby nedocházelo k poškozování 
základní ekologické funkce rybníka a bude zohledňovat kvalitu, úživnost i průměrnou hloubku 
vody. 

• Hnojení a přikrmování bude prováděno tak, aby nedocházelo k poškozování ekologické funkce 
rybníka. Veškerá tato opatření budou evidována. 

• Uživatelem rybníka bude dodržován minimální zůstatkový průtok pod hrází rybníka  
Q330 =44 l.s-1. 

2. Minimální zůstatkový průtok bude zajištěn mezerou mezi dlužemi požeráku o velikosti 10 cm. 
3. Vizuální kontrola dodržování minimálního zůstatkového průtoku bude prováděna na dlužích na konci 

vývařiště. 
4. Při napouštění rybníka bude zachován stanovený minimální zůstatkový průtok. 
5. Pokud bude přítok do rybníka nižší než minimální zůstatkový průtok a hladina v rybníce bude zaklesávat 

pod normální hladinu, bude odtok z rybníka roven přítoku sníženému o ztrátu výparem z hladiny  
a průsaky hrází a podložím.  

II. 

schvaluje dle ustanovení § 115 odst. 18 vodního zákona manipulační řád pro Velký Bělčický rybník 
na pozemku parcelní číslo 2772, k.ú. Bělčice, okres Strakonice, Jihočeský kraj. Manipulační řád pro vodní dílo 
Velký Bělčický rybník vypracovala firma VODNÍ DÍLA – TBD a.s., se sídlem Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1, 
IČO 49241648, v prosinci 2020.  

Manipulační řád je schválen za těchto podmínek: 
• Platnost schváleného manipulačního řádu je stanovena na dobu existence vodního díla Velký 

Bělčický rybník, na pozemku p.č. 2772, k.ú. Bělčice, okres Strakonice, Jihočeský kraj. 
• Revize manipulačního řádu budou prováděny jednou za 5 let nebo po mimořádné události. 
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Odůvodnění 

Krajský úřad – Jihočeský kraj obdržel dne 5. 3. 2021 usnesením Městského úřadu Blatná, odbor životního 
prostředí čj. MUBL 3452/2021 ze dne 4. 3. 2021 postoupenou žádost Rybářství Lnáře, s. r. o., se sídlem Lnáře 
č.p. 71; 387 42 Lnáře; IČO 25170538, o povolení k nakládání s povrchovými vodami pro rybník Velký Bělčický, 
která se týká vzdouvání a akumulace a užívání těchto vod pro chov ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných 
vodních živočichů, za účelem podnikání, a o schválení manipulačního řádu rybníka Velký Bělčický, na pozemku 
p.č. 2772 v  k.ú. Bělčice, okres Strakonice, Jihočeský kraj. 

Rybník Velký Bělčický patří do historické rybniční soustavy, vybudované ve středověku na Závišínském potoce. 
V roce 2003 byl rybník zařazen do III. Kategorie vodních děl. V souladu s § 5 odst. 6 a přílohou vyhlášky  
č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů; bylo provedeno 
posouzení bezpečnosti rybníka se závěrem, že bezpečně převede kontrolní povodňovou vlnu KPV1000. Rybník 
Velký Bělčický má objem akumulované vody při maximální hladině 1 239 294 m3, v tomto případě je věcně 
příslušným vodoprávním úřadem krajský úřad, kterému je vodním zákonem svěřena pravomoc povolovat 
vzdouvání a akumulaci povrchových vod s celkovým objemem nad 1 000 000 m3. Městský úřad Blatná postoupil, 
v souladu s ustanovením § 12 správního řádu, žádost Rybářství Lnáře, a.s. Krajskému úřadu Jihočeského kraje 
z důvodu věcné nepříslušnosti. 

Podaná žádost neobsahovala některé přílohy stanovené vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí 
a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to zejména doklad 
o jiném právu žadatele k pozemkům a stavbám dotčeným nakládáním s vodami a dále závazné stanovisko 
příslušného orgánu ochrany přírody k nakládání s vodami a manipulačnímu řádu. Krajský úřad Výzvou  
a usnesením čj. KUJCK 33995/2021 ze dne 18. 3. 2021 vyzval žadatele, dle § 45 odst. 2 správního řádu, 
k doplnění žádosti ve lhůtě do 31. 5. 2021 a současně, v souladu s ustanovením § 64 odst. 1) písm. a) správního 
řádu, řízení o povolení k nakládání s vodami a schválení manipulačního řádu přerušil. Krajský úřad žadatele 
upozornil, že pokud nebudou požadované doklady ve stanovené lhůtě doplněny, bude řízení o žádosti usnesením 
podle § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno. Žadatel ve stanovené lhůtě, a to dne 28. 4. 2021, podání 
doplnil o požadované doklady. 

Rybářství Lnáře k žádosti předložilo: 
- „Žádost o schválení manipulačního řádu vodního díla (§ 115 odst. 18 vodního zákona)“ dle přílohy číslo 

25 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu  
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. 

- „Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu (§ 8 odst. 1 
písm. a) vodního zákona)“ dle přílohy číslo 1 k vyhlášce č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí  
a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu 

- Stanovisko správce povodí, vyjádření účastníka řízení Povodí Vltavy, státní podnik; značka  
PVL-10469/2021/120 ze dne 25. 2. 2021. 

- Manipulační řád pro Velký Bělčický rybník, k.ú. Bělčice, okres Strakonice, prosinec 2020; vypracovaný 
firmou VODNÍ DÍLA – TBD, IČO 49241648. 

- Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Blatná, odbor životního prostředí, č.j. MUBL 4451/2021 
ze dne 20. 4. 2021. 

- Nájemní smlouvu uzavřenou dne 15. 12. 1999 ve znění dodatku ze dne 1. 9. 2006 a dodatku ze dne  
31. 8. 2016, uzavřená mezi Rybářstvím Lnáře, s. r. o., IČO 25170538 (nájemcem) a spoluvlastníky 
pozemku p.č. 2772 v kú. Bělčice, kde se nachází rybník Velký Bělčický (pronajímateli). 

- Nájemní smlouvu uzavřenou dne 15. 12. 1999 ve znění dodatku ze dne 1. 9. 2006 a dodatku ze dne 
31. 8. 2016, uzavřená mezi spoluvlastníky pozemku p.č. 2772 v kú. Bělčice, kde se nachází rybník Velký 
Bělčický (pronajímateli) a Rybářstvím Lnáře, s.r.o., IČO 25170538 (nájemcem). 

- Nájemní smlouva ze dne 15. 12. 1999 ve znění dodatků ze dne 1. 9. 2006 a 31. 8. 2016; uzavřená mezi 
spoluvlastníky pozemku p.č. 2772 v kú. Bělčice, kde se nachází rybník Velký Bělčický (pronajímateli) 
a Rybářstvím Lnáře, s.r.o., IČO 25170538 (nájemcem). 

- Nájemní smlouva ze dne 15. 12. 1999 ve znění dodatků ze dne 1. 9. 2006 a 31. 8. 2016; uzavřená mezi 
spoluvlastníky pozemku p.č. 2772 v kú. Bělčice, kde se nachází rybník Velký Bělčický (pronajímateli)  
a Rybářstvím Lnáře, s.r.o., IČO 25170538 (nájemcem). 

- „Dohodu o správě, užívání a obhospodařování nemovitostí, které mají obě smluvní strany v podílovém 
spoluvlastnictví nebo jim mají být do spoluvlastnictví dle zák. č. 229/91 Sb. vydány“ ze dne 2. 5. 2002 
včetně čestného prohlášení o připojení k dohodě; uzavřené mezi spoluvlastníky nemovitostí ze dne  
1. 3. 2018. 
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Rybník Velký Bělčický je umístěn na pozemku parcelní číslo 2772 v k.ú. Bělčice. Nemovitost je ve spoluvlastnictví 
17 majitelů. Smlouvy o pronájmu nemovitosti rybník Velký Bělčický Rybářstvím Lnáře, s. r. o. byly uzavírány se 
spoluvlastníky postupně a postupně upřesňovány dodatky. 

Povolení k nakládání s vodami bylo vydáno na základě žádosti Rybářství Lnáře, s. r. o.; IČO 25170538, které 
má právo hospodaření na rybníku Velký Bělčický na základě nájemních smluv. Vodoprávní úřad stanovil 
podmínky, za kterých povolil nakládání s vodami, a to v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 vodního zákona. 
Podkladem pro stanovení podmínek bylo, mimo jiné, závazné stanovisko Městského úřadu Blatná, odboru 
životního prostředí. V souladu s § 36 odst. 2 vodního zákona byl v rámci povolení nakládání s vodami stanoven 
minimální zůstatkový průtok. Rybník je využíván pro chov ryb a pokud jsou malé hodnoty přítoku  
a v suchých obdobích snižují hladinu vody ztráty vody výparem v nádrži není možné zajišťovat minimální průtok. 
Hodnota odtoku je v takovém případě stanovena s ohledem na snahu zamezit poklesu hladiny v nádrži. 
Nadlepšování průtoku do toku se neprovádí, a to vzhledem k akumulovanému objemu vody a potřeby 
dostatečného množství vody v rybníce pro rybí obsádku. Při napouštění rybníka zůstává zachován minimální 
zůstatkový průtok. Při napouštění rybníka může být využito vody z výše ležících rybníků (Velký Zlatohlav, Honýs, 
Hajnice). Povolení k užívání vod Velkého Bělčického rybníka pro chov ryb za účelem podnikání je vydáno za 
podmínky, uvedené ve výrokové části I. rozhodnutí, v souladu s ustanovením § 39 odst. 12 vodního zákona. 
Pokud bude používáno jiné než rostlinné krmivo nebo bude ohrožena jakost povrchové vody v důsledku toho, 
že rybí obsádka krmivo rostlinného původu nezkonzumuje a dojde k jeho rozkladu nebo krmivo bude obsahovat  
nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky nebo pokud budou používány látky k úpravě 
povrchových vod, tak Rybářství Lnáře, s.r.o. požádá o výjimkou z ustanovení § 39 odst. 1 vodního zákona. 
Výjimku z použití závadných látek povoluje, na základě žádosti, vodoprávní úřad krajského úřadu dle ustanovení 
§ 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona.  

Předložený manipulační řád pro rybník Velký Bělčický je zpracován v souladu s ustanovením § 2 vyhlášky  
č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, části týkající se provozního 
řádu podle § 3 této vyhlášky předložený manipulační řád neobsahuje. V manipulačním řádu je chybně uveden 
příslušný vodoprávní úřad. Příslušným vodoprávním úřadem je Krajský úřad – Jihočeský kraj. V souladu 
s ustanovením § 59 odst. 3 vodního zákona vodoprávní úřad stanovil ve výroku rozhodnutí podmínky, za kterých 
manipulační řád schválil. 

Stanovení okruhu účastníků řízení 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, ve smyslu ustanovení § 144 odst. 1 
správního řádu (účastníků řízení je více jak 30), je rozhodnutí doručováno veřejnou vyhláškou. V souladu 
s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu je účastníkům řízení uvedených v § 27 odst. 1 správního řádu, kteří 
jsou správnímu orgánu známi, doručováno jednotlivě.  
 
Účastníci vodoprávního řízení byli stanoveni dle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a), odst. 2 a odst. 3 správního 
řádu. 
 
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu 
Rybářství Lnáře, s.r.o., Lnáře č.p. 71, 387 42 Lnáře 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou: vlastníci pozemku 
pod Velkým Bělčickým rybníkem; vlastníci pozemků sousedících s Velkým Bělčickým rybníkem a ti, kdo mají 
k sousedním pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu 
Chlumská Vladislava, Vejvanovského 1612/16, Chodov, 149 00 Praha 4 
MUDr. Humlová Dagmar, Kosmova 259/1, Královo Pole, 612 00 Brno 
Klein Jan, Dvorecká 824/35a, Podolí, 147 00 Praha 4 
Ing. Kurz Vilém, Nad Lomnicí 1102, 388 01 Blatná 
Kurz Vladislav MSc., Leskauerova 2804/7, Líšeň, 628 00 Brno 
Ing. Michálek Roman, Nad Palatou 2656/10, Smíchov, 150 00 Praha 5 
Ing. Mikeštíková Marcela Ph.D., Pomořanská 471/3, Troja, 181 00 Praha 8 
Ing. Muschicková Hana, Petrbokova 1464/1, Stodůlky, 155 00 Praha 5 
Šťastná Slavomíra, Vejvanovského 1611/18, Chodov, 149 00 Praha 4 
Valtová Olivie, Kladrubce 52, 335 44 Kasejovice 
Vaníček Jindřich, č.p. 114, 285 45 Kluky 
Ing. Vaníček Jiří, Na Kocínce 1740/8, Dejvice, 160 00 Praha 6 
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Vaníček Jiří, Mirovická 1078/54, Kobylisy, 182 00 Praha 8 
Ing. Vaníček Martin Ph.D., Naardenská 668/19, Liboc, 162 00 Praha 6 
Ing. Vaníček Vladimír, Pickova 1488/8, Zbraslav, 156 00 Praha 5 
Ing. Vránková Dana CSc., Ramešova 2598/6, Královo Pole, 612 00 Brno 
Zralý Petr, Puchmajerova 337/17, Jinonice, 158 00 Praha 5 
Ing. Šimek Ivan, V Zahrádkách 564/18, Černice, 326 00 Plzeň 
Šmíd František, Na Milíři 521/3, 360 01 Karlovy Vary 
MUDr. Bc. Šmíd Jindřich, Na Košíku 411/40, Hostivař, 102 00 Praha 10 
Město Bělčice, nám. J. Kučery 17, 387 43 Bělčice 
Vonásek Jiří, č.p. 40, 387 42 Hornosín 
Ing. Rosík Václav, č. p. 59, 267 16 Mezouň 
Zemědělské družstvo Bělčice, Blatenská 296, 387 43 Bělčice 
Ing. Šimůnek Jiří, č. p. 32, 262 72 Volenice 
Dráb Pavel, č. p. 34, 387 42 Hosín 
Krejčí Antonín, Závišín 1, 387 42 Bělčice 
Ing. Pojer Jiří, Starokošířská 959/30, Košíře, 150 00 Praha 5 
Hildprandt Jan, Svážná 939, 252 29 Dobřichovice 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3 
MONETA MONEY BANK, a.s., Vyskočilova 144/1b, Michle, 140 00 Praha 4 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 
Benešová Věra, Újezdecká 142, 387 43 Bělčice 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 
TULSA-BĚLČICE INVESTMENT s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu ve spojení s § 115 odst. 4 vodního zákona: jsou též obce, 
v jejichž území může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního 
prostředí, pokud tento zákon nestanoví jinak, kterým je doručováno veřejnou vyhláškou 
Město Bělčice, nám. J. Kučery 17, 387 43 Bělčice 
Obec Bezdědovice, Bezdědovice 109, 388 01 Bezdědovice 
Město Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná 
Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře (DS) 
 
Účastník řízení dle § 27 odst. 3 správního řádu ve spojení s § 115 odst. 5 vodního zákona: je správce vodního 
toku v případech, kdy se řízení dotýká vodního toku, kterému je doručováno veřejnou vyhláškou 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 (vyjádření účastníka řízení zn.:  
PVL-10469/2021/120 ze dne 25. 02. 2021) 

Správce povodí, který vydal stanovisko dle § 54 odst. 4 vodního zákona, kterému je doručováno veřejnou 
vyhláškou 
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5 (stanovisko správce povodí zn.: 
PVL-10469/2021/120 ze dne 25. 02. 2021) 

Dotčené orgány: 
Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná 

- Odbor životního prostředí, orgán státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny (závazné stanovisko 
čj.: MUBL 4451/2021 ze dne 20. 04. 2021) 
 

Krajský úřad písemností čj.: KUJCK 51645/2021 ze dne 12. 05. 2021 oznámil zahájení řízení v předmětné věci 
s upozorněním, že účastníci řízení mají možnost se, před vydáním rozhodnutí ve věci, vyjádřit k podkladům pro 
rozhodnutí a dotčené orgány mohou ve stejné lhůtě uplatnit svá stanoviska. Krajský úřad současně upozornil, 
že k později podaným námitkám a uplatněným stanoviskům nebude přihlédnuto a po uplynutí lhůty 10 dnů  
od doručení oznámení o zahájení řízení rozhodne. V souladu s ustanovením § 25 správního řádu krajský úřad 
doručil oznámení o zahájení řízení, se žádostí o vyvěšení na úřední desce, krajskému úřadu a obcím, kde je 
doručováno veřejnou vyhláškou, a to současně se žádostí o zveřejnění, umožňující dálkový přístup a vyznačení 
dne vyvěšení na oznámení o zahájení řízení. V souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu se oznámení 
doručované veřejnou vyhláškou považuje za doručené patnáctým dnem vyvěšení na úřední desce krajského 
úřadu. Dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce krajského úřadu (§ 25 odst. 3 správního řádu). Na úřední 
desce krajského úřadu bylo oznámení o zahájení řízení vyvěšeno dne 12. 5. 2021 a sejmuto dne 28. 5. 2021, 
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zároveň byl umožněn dálkový přístup. Obce, kde je doručováno veřejnou vyhláškou zveřejnili oznámení 
o zahájení řízení na svých úředních deskách. Ve stanovené lhůtě se nikdo nevyjádřil. 

Krajský úřad na základě podaných žádostí, předložených dokladů a provedeného vodoprávního řízení dospěl 
k závěru, že v souladu s ustanovením § 1 odst. 2) vodního zákona povolením nakládání s vodami a schválením 
manipulačního řádu vodního díla Velký Bělčický rybník, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, nedojde 
k dotčení právních vztahů k povrchovým vodám, bude zajištěno trvale udržitelné užívání těchto vod, bude 
zajištěna bezpečnost vodního díla Velký Bělčický rybník a bude zajištěna ochrana před účinky povodní a sucha.  
 

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu zemědělství ČR, a to do 15 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí, podáním učiněným u Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životního prostředí, zemědělství  
a lesnictví. 

 

 

Ing. Zdeněk Klimeš 
vedoucí odboru 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu – Jihočeský 
kraj.  
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obcí, v jejichž správních 
obvodech je doručováno veřejnou vyhláškou.   
Toto rozhodnutí musí být zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Žádáme krajský úřad a obce, aby po uplynutí lhůty k vyvěšení a vyznačení údajů o vyvěšení byla 
vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví Krajského 
úřadu – Jihočeský kraj, a to z důvodu doložení zákonné povinnosti doručování veřejnou vyhláškou. 

 

 

Vyvěšeno dne………………………………………..                                   Sejmuto dne…………………………………….. 

¨ 

 

Písemnost byla zároveň zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Rozdělovník 
 

Pro účel splnění povinnosti spolu se žádostí o vyvěšení na úřední desce a zveřejnění způsobem 
umožňující dálkový přístup a vyznačení dne vyvěšení se do vlastních rukou doručí: 

• Krajský úřad – Jihočeský kraj, kancelář ředitele – zde 
• Město Bělčice, nám. J. Kučery 17, 387 43 Bělčice (DS) 
• Obec Bezdědovice, Bezdědovice 109, 388 01 (DS) 
• Město Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná (DS) 
• Obec Hornosín, Hornosín 43, 387 42 Lnáře (DS) 

 

Účastníci řízení 
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu – do vlastních rukou 

• Rybářství Lnáře, s.r.o., Lnáře č.p. 71, 387 42 Lnáře (DS) 
 

Ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou 
 

Dotčené orgány 
• Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná (DS) 

 
Na vědomí obdrží pověřená osoba dle § 61 odst. 11 vodního zákona 

• VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hybernská 40, 110 00 Praha 1 (DS) 
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