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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

Uvědomění o zahájení řízení

    Dne 12. 4. 2018 byla Městskému úřadu Votice, odboru životního prostředí a památkové péče, doručena 
žádost Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5, IČO 70889953, o vydání 
závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů, k zásahu do významných krajinných prvků vodní toky pro akci ,,DVT Zvěstovský 
p., IDVT 10279321, DVT IDVT 10282570, DVT IDVT 10241658, obnova průtočných profilů“ na 
pozemcích (viz. příloha) v katastrálních území Zvěstov, Libouň, Odlochovice, Nosákov, Ratměřice.
Zásahem do významných krajinných prvků vodní toky je odstranění dřevin břehového porostu, 
zapojených porostů dřevin (keřových formací) a v ř. km 0,620 – 0,872 Zvěstovského potoka bude 
z koryta odstraněn sediment. V rámci akce bude odstraněno 33 m2 zapojených porostů dřevin a 206 ks 
listnatých dřevin různých obvodů kmene, rostoucích v korytě upravených vodních toků. Odstranění 
sedimentu je uvažováno v objemu 262 m3. Dřeviny určené k odstranění byly v terénu zřetelně barevně 
označeny.
     
     Dnem doručení žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní 
řád“) zahájeno správní řízení.

     Městský úřad Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, jako příslušný orgán ochrany 
přírody podle § 77 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), uvědomuje v souladu s § 47 odst. 1 správního 
řádu, všechny jemu známé účastníky o zahájení řízení ve věci vydání souhlasu dle § 4 odst. 2
zákona o ochraně přírody a krajiny.

    
     Orgán ochrany přírody současně podle § 49 odst. 1 správního řádu nařizuje ústní jednání na den

29. 5. 2018 (úterý) v 8,30 hodin 
se schůzkou pozvaných před budovou OÚ Zvěstov.

     Městský úřad Votice, odbor životního prostředí a památkové péče, poskytuje podle § 36 odst. 3 
správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí.

         Dle rozdělovníku
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     Účastníci řízení jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 
rozhodnutí a mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci 
nahlédnout při ústním jednání nebo na Městském úřadě Votice, odbor životního prostředí a památkové 
péče, Komenského náměstí čp. 700, 259 17 Votice, v úřední dny, t. j. pondělí a středa od 8,00 do 17,00 
hodin, případně po předchozí telefonické dohodě v ostatní pracovní dny. Nechá-li se některý z účastníků 
řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou moc dle § 33 správního řádu.
     
     Orgán ochrany přírody současně informuje o zahájení správního řízení spolky, které požádaly o 
informování dle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny. 

     Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, je uvědomění o zahájení řízení doručováno
veřejnou vyhláškou.

     Tato veřejná vyhláška bude vyvěšena po dobu 15cti dnů na úředních deskách OÚ Jankov, OÚ 
Ratměřice, OÚ Zvěstov a MěÚ Votice a elektronických deskách s dálkovým přístupem. Doba vyvěšení a 
sejmutí na úřední desce bude orgánu ochrany přírody písemně potvrzena.

Příloha: Seznam dotčených pozemků

                                                                                                                                 Ing. Zdeněk Poula
                                                                                                                                 referent odboru ŽP a PP

Rozdělovník:

- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5
- Obec Jankov, Na Náměstí 14, 257 03 Jankov
- Obec Ratměřice, Ratměřice 72, 257 03 Ratměřice
- Obec Zvěstov, Zvěstov 13, 257 06 Louňovice pod Blaníkem

K vyvěšení na úřední desce:
- OÚ Jankov, Na Náměstí 14, 257 03 Jankov
- OÚ Ratměřice, Ratměřice 72, 257 03 Ratměřice
- OÚ Zvěstov, Zvěstov 13, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
- MěÚ Votice, Komenského nám. 700, 259 17 Votice

Vypraveno: 2018-04-19

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

razítko úřadu a podpis osoby
odpovědné za vyvěšení a sejmutí
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