Městský úřad Jičín - odbor životního prostředí
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín, tel. 493 545 111, fax: 493 545 285, e-mail: ozp@mujicin.cz
Spis. zn.: ŽP - 01/4461/2018/Svo
Č.j.: MuJc/2018/9022/ZP/Svo

Jičín, dne 3.4.2018

*MUJCX00TDKXB*
MUJCX00TDKXB
Oprávněná úřední osoba:
Ing. Svobodová - referent odboru životního prostředí
Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:
Kinský dal Borgo, a.s., Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Obec Libošovice, Libošovice 104, 507 44 Libošovice
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:
účastníci stavebního řízení dle § 109 pís. e) a f), kteří se identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí: st.p. 78 (č.e. 1), p.č. 230/39, 230/40, 230/41, 230/44, 230/45, 230/46,
230/47, 230/48, 230/49, 232/2, 232/4 a 488 v k.ú. Dobšín, st.p. 25/1 (č.p. 41), 26 (č.p. 40), p.č. 194/3 a
194/4 v k.ú. Podkost
Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.:
Obec Libošovice, Libošovice 104, 507 44 Libošovice
Obec Dobšín, Dobšín 51, 294 04 Dolní Bousov
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Kinský dal Borgo, a.s., IČO 27461602, Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV,
kterého zastupuje ENVICONS s.r.o., IČO 27560015, Hradecká 569, Pardubice-Polabiny, 533 52 Staré
Hradiště u Pardubic
(dále jen "stavebník") dne 12.2.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení k záměru:
Revitalizace údolí Plakánek, včetně rybníků Obora, Černý a Bílý
Popis projednávaného záměru:


SO 01 – Revitalizace rybníku Černý (kromě 3 tůní na přítoku do rybníka) – odbahnění suchou
cestou – 4 857 m3 (sediment odvezen k terénním úpravám do bývalého lomu na
pozemku p.č. 207, k.ú Dobšín – SO 07), oprava hráze, výstavba nového bezpečnostního
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přelivu, výměna požeráku na pozemcích st. p. 146, parc. č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11/1, 439/2,
440/2 v k.ú. Podkost a p.č. 440/1 v k.ú. Dobšín


SO 02 – Revitalizace rybníka Obora (kromě 3 tůní na přítoku do rybníka) – odbahnění mokrou
cestou – 16 182 m3 (sacím bagrem, odtěžený sediment flexibilním potrubím doveden do
odvodňovací laguny SO 08 na pozemcích p.č. 230/11 a 230/22 v k.ú. Dobšín,
přebytečná voda potrubím odvedena do rybníka Černý), oprava hráze, oprava
bezpečnostního přelivu a spadiště z bezpečnostního přelivu, oprava vypouštěcího
zařízení na pozemcích st. p. 94, parc. č. 232/1, 245/3, 256, 257, 258, 259, 261, 265, 491,
523, 524/1 v k.ú. Dobšín



SO 03 – Revitalizace rybníka Bílý (včetně biotopové tůně) – odbahnění suchou cestou – 38 050
m3 (sediment odvezen k terénním úpravám do bývalého lomu na pozemku p.č. 207, k.ú Dobšín –
SO 07), oprava opevnění hráze, oprava skluzu pod spadiště ze sdruženého funkčního objektu a
biotopová tůň na pozemcích p.č. 18, 23/1, 160, 161/1, 173, 431, 433/2, 434/1, 434/2, 436/2, 524/2
v k.ú. Podkost



SO 04 – Sedimentační překážka - překážka vyzděná z pískovce ne cementovou maltu sloužící
k omezení vnosu sedimentu do údolí Plakánek na pozemcích p.č 245/1, 247 v k.ú.
Podkost

Podrobný popis navržených opatření obsahuje předložená projektová dokumentace „Revitalizace údolí
Plakánek, včetně rybníků Obora, Černý a Bílý“, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Andrýs a Ing. Štěpán
Plodek (ČKAIT 0602540), ENVICONS s.r.o., IČ: 27560015, zak.č. 13/2017.
Projektová dokumentace dále obsahuje stavební objekty SO 05 – Tůně, SO 06 – Doplňková opatření, SO
07 – HTÚ (hrubé terénní úpravy), SO 08 – Odvodňovací laguna a SO 09 – Vegetační úpravy.
Stavební objekty SO 05 – Tůně, SO 07 – HTÚ, SO 08 – Odvodňovací laguna, 3 tůně na přítoku do
rybníka Černý (součást SO 01) a 3 tůně na přítoku rybníka Obora (součást SO 02) byly povoleny
územním rozhodnutím MěÚ Sobotka č.j. MUSO 2845/2017/SU/330/A20 ze dne 3.12.2017 a nejsou
předmětem tohoto řízení. Ostatní objekty souboru revitalizačních opatření nevyžadují postup dle
stavebního zákona, nejsou tudíž ani předmětem stavebního povolení.
Účastníci stavebního řízení dle § 109 pís. e) a f), kteří se identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí, jsou dotčeni zejména trasami přepravy vytěženého sedimentu.
Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Navrženým záměrem jsou dotčeny vodní toky Klenice (IDVT: 10100168) a bezejmenný drobný vodní
tok (IDVT: 10182384) ve správě Povodí Labe, státní podnik a bezejmenný drobný vodní tok (IDVT:
10182387) ve správě Lesů České republiky, s.p., č.h.p. 1-05-02-081, vodní útvar HSL_2030 – Klenice od
pramene po ústí do toku Jizera.
Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1
stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona
upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a
účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do
3.5.2018.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.
Podklady rozhodnutí jsou shromážděny a účastníci řízení do nich mohou nahlížet na Odboru životního
prostředí Městského úřadu v Jičíně (úřední dny Pondělí a Středa v 8 - 17 hod.). Po uplynutí výše uvedené
lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.
Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 správního řádu, doručuje se
v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámení zahájení řízení a další písemnosti v řízení veřejnou
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vyhláškou, přičemž účastníkům řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“) a dotčeným orgánům se doručuje jednotlivě.
Poučení:
Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona 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 námitek; k námitkám,
které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být
uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního
zákona nepřihlíží.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 3.4.2018

Sejmuto dne:…………………………

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



MěÚ Jičín a OÚ Libošovice a OÚ Dobšín obdrží vyhlášku k veřejnému vyvěšení



Účastníci řízení jsou vyrozuměni veřejným vyvěšením oznámení
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Obdrží:
zástupce stavebníka (doručenky)
ENVICONS s.r.o., IDDS: 9vm4b4e
ostatní účastníci (doručenky)
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb
dotčené orgány
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Liberecko, SCHKO Český
ráj, IDDS: zqmdynq
Městský úřad Jičín, oddělení státní památkové péče, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01
Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - ochrana ZPF, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické
Předměstí, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - lesní hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické
Předměstí, 506 01 Jičín 1
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, IDDS: 84taiur
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů Praha, IDDS:
hjyaavk
Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství, IDDS:
82sbpfi
Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, IDDS: 82sbpfi
Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, IDDS:
urnai6d
ostatní – k vyvěšení
Obecní úřad Dobšín, IDDS: 8a8avvk
Obecní úřad Libošovice, IDDS: haca9gn

