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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A

Oznámení o zahájení správního řízení ve věci vydání závazného stanoviska k zásahu 
do významných krajinných prvků

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany přírody dle 
ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) a místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

o z n a m u j e

v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu s využitím postupu podle ust. § 144 správního řádu 
všem správnímu orgánu známým účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci vydání 
závazného stanoviska ve smyslu ust. § 4 odst. 2 ZOPK k zásahu do významných krajinných prvků 
(rybník Bušek, vodní tok Čeletický potok a jeho údolní niva) pro záměr 

„REVITALIZACE RYBNÍKA BUŠEK V K. Ú. VELHARTICE“

na pozemcích p. č. 280/10, 280/22, 280/23, 280/24, 280/37, 280/38, 280/43, 280/45 a 280/65 k. ú. 
Velhartice, kterým by mohlo dojít k poškození nebo zničení výše uvedených významných krajinných 
prvků nebo k ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. Správní řízení bylo zahájeno 
na základě písemného podání ze dne 18. dubna 2017 pod ev. č. SUS 10746/2017 účastníka řízení 
dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je Obec Velhartice, IČ: 00256242, Velhartice 134, 341 
42 Kolinec v zastoupení na základě plné moci společností AXIOM enginnering s r. o., IČ: 28855230, 
sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí.

Správní řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o správní 
řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručení písemností se provádí v souladu s ust. § 144 
odst. 2 správního řádu veřejnou vyhláškou (mimo účastníka dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, 
kterému se doručuje jednotlivě). Osobám neznámého pobytu se v souladu s ust. § 25 odst. 1 
správního řádu doručuje rovněž veřejnou vyhláškou. Podle ust. § 25 odst. 2 správního řádu se 
písemnost považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení na úřední desce. Dnem vyvěšení je 
v případě doručování veřejnou vyhláškou ve správních obvodech několika obcí, den vyvěšení na 
úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Správní orgán je toho názoru, že zjistil úplný a skutečný stav věci, o kterém nejsou důvodné 
pochybnosti, a proto v dané věci nebude nařizovat ústní jednání ani si opatřovat další podklady či 
důkazy. V souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu je účastníkovi řízení podle ust. § 27 odst. 1 
písm. a) správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a činit u správního 
orgánu další návrhy podle ust. § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu ve lhůtě do 15 dnů 
ode dne doručení tohoto oznámení. Účastníkům řízení podle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu 
nahrazuje správní orgán výzvu podle ust. 36 odst. 3 správního řádu zveřejněním konceptu výrokové 
části a odůvodnění rozhodnutí. Navrhovat doplnění řízení a podávat námitky proti zveřejněnému 
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konceptu mohou účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu písemně u správního 
orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení oznámení.

Účastníci řízení mají v řízení zejména tato práva:
 Zvolit si zmocněnce, přičemž zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí, 

kterou lze udělit i ústně do protokolu (ust. § 33 odst. 1 správního řádu);
 navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, pokud 

správní orgán usnesením neprohlásil, dokdy můžete své návrhy činit (ust. § 36 odst. 1 
správního řádu);

 vyjádřit v řízení své stanovisko (ust. § 36 odst. 2 správního řádu);
 vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům (ust. § 36 odst. 3 správního řádu);
 nahlížet do spisu, činit si výpisy ze spisu a dále žádat správní orgán o pořízení kopie spisu 

nebo jeho části (ust. § 38 odst. 1 a 4 správního řádu). Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u 
Městského úřadu Sušice, Odboru životního prostředí (2. patro budovy, kancelář č. 202) a to 
v úřední dny: pondělí a středa v době od 8 00 - 12 00 hod. a 12 30 - 17 00 hod. a v pátek od 8 00 – 

12 00 hod. a 12 30 - 14 00 hod hod.). V úterý a ve čtvrtek lze do spisu nahlédnout pouze po 
předchozí telefonické domluvě.

Účastníci řízení mají v řízení zejména tyto povinnosti:
 Předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti (ust. § 36 odst. 5 správního řádu);
 poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů pro 

vydání rozhodnutí (ust. § 50 odst. 2 správního řádu);
 označit důkazy na podporu svých tvrzení (ust. § 52 správního řádu).

N Á V R H  K O N C E P T U

V ý r o k o v á  č á s t

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody věcně příslušný 
podle ust. § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) a místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává účastníkovi řízení podle 
ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, kterým je Obec Velhartice, IČ: 00256242, Velhartice 
134, 341 42 Kolinec,

podle § 4 odst. 2 zákona 

z á v a z n é  s t a n o v i s k o,

ve kterém souhlasí za níže uvedených podmínek se zásahem do významných krajinných prvků 
(rybník Bušek, vodní tok Čeletický potok a jeho údolní niva) při provedení záměru „Revitalizace 
RYBNÍKA BUŠEK V K. Ú. VELHARTICE“ na pozemcích p. č. 280/22, 280/23, 280/24, 280/64, 280/10, 
280/37, 280/43, 280/38 a 280/45 k. ú. Velhartice. 

Za účelem zachování ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků stanovuje 
správní orgán následující podmínky:

 Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3. běžného roku.
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 Stavební práce související se změnou hladiny vodního díla či zásahy do jeho břehů včetně 
odbahnění budou provedeny v termínu od 31. 8. do 31. 10. běžného roku nebo v zimním 
období. V případě, že vodní dílo zůstane po celý rok vypuštěné, lze tyto činnosti provést bez 
omezení.

 Do břehového porostu na východní straně vodního díla (tůně č. 1) a v přilehlé zátoce včetně 
břehu samotného nebude vůbec zasahováno.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, obdržel dne 18. dubna 2017 žádost Obce 
Velhartice, IČ: 00256242, Velhartice 134, 341 42 Kolinec v zastoupení na základě plné moci 
společností AXIOM engineering s r. o., IČ: 28855230, sídlem Pernerova 168, 530 02 Pardubice 
(dále jen „žadatel“), o vydání závazného stanoviska k zásahu do významných krajinných prvků 
záměrem „Revitalizace rybníka Bušek v k. ú. Velhartice“ na pozemcích p. č. 280/22, 280/23, 
280/24, 280/64, 280/10, 280/37, 280/43, 280/38 a 280/45 k. ú. Velhartice (dále jen „stavba“ nebo 
„záměr“). 

Projektovou dokumentaci zhotovila společnost VODOPLAN s r. o., IČ: 02458594, sídlem 
Sokolovská 784/41, 323 00 Plzeň, zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Faiferlík, autorizovaný 
inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT - 0200340 stupeň: DSP, datum: 02/2017, arch. 
č. 09/2017.

Záměr řeší revitalizaci vodního díla (celkem 3 tůně oddělené hradícími objekty) nalézajícího se 
jihozápadně od obce Velhartice na Čeletickém potoce. Stavba slouží jako zádržný prvek pro rybník 
Bušek a dále jako estetický prvek v krajině, který přispívá ke zvýšení biodiverzity v řešeném území. 
Při realizaci stavby bude provedeno provizorní zahrázkování pracovního prostoru v místě překopu 
zemní hráze. Přítokové vody budou prováděny provizorní trubní tratí vedenou překopem hráze.
Stavba se člení na následující objekty:

 SO 01 – Odbahnění – těžba sedimentu v předpokládaném objemu: tůň 1 – plocha 38 m2, 
objem sedimentu 380 m3; tůň 2 – plocha 28,2 m2, objem sedimentu 282 m3; tůň 3 – plocha 
54,1 m2, objem sedimentu 541 m3. Podle výsledků analýz sedimentu bude buď použit na 
zemědělské půdě, v případě že nevyhoví, bude odvezen na vhodnou skládku.

 SO 02 – Sanace hradících objektů – týká se celkem tří hradících objektů – sanace bude 
prováděna dle poškození stávající konstrukce. Budou také osazeny nové dluže.

 SO 03 – Revitalizace zeleně – dojde k pokácení max. 50 ks dřevin s obvodem kmene 20 – 
50 cm a náletového porostu dřevin do plochy 300 m2. Následně bude vysazeno 6 ks dubu 
letního, 5 ks vrby, 3 ks ptačího zobu, 6 ks brslenu evropského.
Správní orgán přezkoumal předložený záměr žadatele i jeho důvody a zjistil, že předmětná 

lokalita není součástí zvláště chráněného území ani přírodního parku (podklady: evidence 
správního orgánu, mapový server http://geoportal.plzensky-kraj.cz). Dále není správnímu orgánu 
z jeho úřední činnosti znám výskyt žádného ze zvláště chráněného druhu rostlin či živočichů na 
dané lokalitě (porovnáno rovněž s Nálezovou databází AOPK ČR ®, která na dané lokalitě také 
žádné nálezy neeviduje). Záměr se nachází ve funkčním lokálním biokoridoru SU097-816 
a lokálním biocentru SU097 v rámci územního systému ekologické stability (ÚSES), který je dle 
platného územního plánu závazný (viz územní plán Obce Velhartice). Záměrem jsou dále dotčeny 
rybník Bušek, vodní tok Čeletický potok a jeho údolní niva, což jsou dle ZOPK vyjmenované 
významné krajinné prvky. 

Dle ust. § 4 odst. 2 ZOPK jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním 
a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo 
oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení 
významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si 
musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. 
Významný krajinný prvek je dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK ekologicky, geomorfologicky nebo 
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esteticky hodnotná část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. 

V rámci monitoringu stanovišť pro účely NATURA 2000 byly v dotčené lokalitě vymezeny 
následující biotopy: T1.6 – vlhká tužebníková lada, L2.2B - , T1.5 – vlhké pcháčové louky, V1.F – 
makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod bez výskytu vzácnějších 
vodních druhů rostlin.

Na základě poznatků získaných z předchozí úřední činnosti a po zhodnocení všech výše 
uvedených okolností a předložených podkladů, dospěl správní orgán k názoru, že realizací výše 
uvedené akce nedojde na dané lokalitě k ohrožení, ale pouze k dočasnému oslabení ekologicko-
stabilizační funkce výše uvedených významných krajinných prvků (po dobu výstavby). Z důvodu co 
nejrychlejšího obnovení rostlinných a živočišných společenstev vázaných na vodou ovlivněné 
biotopy, stanovil správní orgán několik podmínek.

Kácení dřevin specifikovaných projektovou dokumentací bude provedeno v období vegetačního 
klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3. běžného roku. Kácením dřevin v tomto období nebudou rušeny 
v rozmnožování či vývoji zde žijící druhy ptáků a nebudou dotčeny další ZOPK chráněné zájmy.

Podmínka provádět stavební práce a odbahnění vodního díla v termínu od 31. 8. do 31. 10. 
běžného roku byla stanovena především s ohledem na možnost výskytu zástupců třídy 
obojživelníků, jejichž rozmnožování a následný vývoj jsou úzce spjaty se stojatými vodami. Proto je 
nutné směřovat veškeré práce spojené s kolísáním hladiny či zásahy bezprostředně ovlivňující 
litorální a břehové pásmo do období mimo sezónu rozmnožování obojživelníků. Pokud však nehrozí 
narušení cyklu jejich zimování, lze tyto práce provádět i v zimním období tj. od cca 31. 10. do 15. 3. 
běžného roku. Správnímu orgánu je z úřední činnosti známo, že tůně jsou v současné době 
vypuštěné a Čeletický potok jimi pouze protéká. Zůstane-li tento stav i nadále, lze odbahnění 
provést kdykoliv bez omezení, neboť v tůních nebudou vhodné podmínky pro rozmnožování 
obojživelníků a ti se zde vyskytovat nebudou. Na východní straně pozemků p. č. 280/10, 280/65, 
280/24, 280/23 a 280/22 k. ú. Velhartice se nachází u vodního díla poměrně cenný mokřadní biotop 
s dřevinným porostem olše lepkavé. Správní orgán pro jeho ochranu uložil podmínku nezasahovat 
do tohoto břehu (včetně zátoky) a rovněž zde nekácet žádné dřeviny. Tento břeh není uměle 
vytvořený (vysvahovaný) a dřeviny na něm rostoucí ho nijak nepoškozují (naopak mají protierozní 
funkci).

Z pohledu obecné ochrany rostlin a živočichů se nejedná o významný zásah, neboť je plánován 
pouze na omezené ploše. Sedimentační tůně byly primárně vytvořeny pro zachycení splavenin 
a spláví. Jedná se o udržovací práce, jejichž smyslem není uvedení vodního díla do 
renaturovaného stavu, ale o obnovení jeho účelu. Po ukončení prací dojde opět k samovolnému 
osidlování biotopu rostlinami a živočichy z okolního uchráněného prostředí. Biotop T1.6 lze 
charakterizovat jako vyšší zapojené porosty s širokolistými bylinami s převládajícími druhy rostlin 
tužebníkem jilmovým, kakostem bahenním nebo vrbinou obecnou. Biotop T1.5 volně přechází díky 
absenci pravidelného kosení do biotopu T1.6. Oba biotopy se vyskytují podél potoků, menších řek 
a na svahových prameništích od nížin do podhůří po celém území ČR (s výjimkou nejteplejších 
oblastí, zejména jižní Morava) na vlhkých půdách, které mohou být na jaře zaplavovány. Biotop 
V1.F charakterizují přirozené eutrofní a mezotrofní stojaté až mírně tekoucí vody nížin a pahorkatin, 
vzácněji i podhůří. Zčásti jde o vody přirozeného původu, zejména mrtvá ramena řek, aluviální tůně 
a klidné úseky toků, ale i o rybníky s vyvinutou zonací jednotlivých typů vodní vegetace. Vodní 
režim je vyrovnanější a nedochází k periodickému vysýchání. Minerální substrát na dně, např. štěrk, 
jíl nebo písek, je často pokryt silnou vrstvou organického bahna a nerozloženého opadu, což 
ukazuje na pokročilejší fázi zazemňovacího procesu. Pro ochranu těchto biotopů je důležité 
udržování managementu kosení a zamezení zabahňování.

Zájmy na ochranu ÚSES nebudou dotčeny, neboť se záměrem nemění prostupnost či 
charakter biokoridoru. Vodní tok Čeletický potok je pravostranným přítokem řeky Ostružné 
a nachází se na něm rybník Bušek tvořící migrační překážku. Celkově se jedná o migračně 
nevýznamný drobný vodní tok, jehož prostupnost je již historicky narušena.



č. j. 1445/17/ZPR/Kra

5 / 65 / 65 / 65 / 65 / 65 / 6
5 / 65 / 6

Stránka 5 z 6

Dodržením technologických postupů uvedených v projektové dokumentaci a uložených 
podmínek bude po odbahnění a následném zahrázkování tůní zachováno prostředí, které velmi 
rychle svoji ekologicko-stabilizační funkci VKP obnoví (břehy porostou travním pokryvem 
a rostlinami, uchránění živočichové osídlí daný biotop apod.). 

Správní orgán žadatele upozorňuje, že kácení dřevin podléhá povolení ke kácení dle ust. 
§ 8 odst. 1 ZOPK, neboť se nacházejí ve významném krajinném prvku, kde obvod kmene není 
určující (viz ust. § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve 
znění pozdější změny).

Vypořádání s návrhy a námitkami – bude doplněno, pokud dojde k jejich podání

K O N E C  N Á V R H U  K O N C E P T U

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivana Z e m e n o v á
vedoucí Odboru životního prostředí

ROZDĚLOVNÍK
Obdrží účastníci řízení:
- dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu – doručuje se datovou schránkou

1. Obec Velhartice, Velhartice 134, 341 42 Kolinec
v zastoupení na základě plné moci společností AXIOM enginnering s r. o., Pernerova 168, 530 
02 Pardubice, IDDS: 5eiks9u

- dle ust. § 27 odst. 2 správního řádu – doručuje se veřejnou vyhláškou

2. Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČ: 00016918, Třanovského 622/11, 163 00 
Praha 6 – Řepy

3. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, Rašínovo nábřeží 
390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město

4. Václav Duda, Velhartice 28, 341 42 Kolinec
5. Marie Faicová, Na Jitřence 740, 347 01 Tachov
6. Jana Hanzíková, Velhartice 104, 341 42 Kolinec
7. Jiřina Horáčková, Za Beránkem 758/II, 339 01 Klatovy
8. Marie Jarošíková, Velhartice 142, 341 42 Kolinec
9. Karel Jílek, Velhartice 148, 341 42 Kolinec
10. Vladimír Kasl, Velhartice 108, 341 42 Kolinec
11. Helena Dreslerová, Velhartice 196, 341 42 Kolinec
12. Josef Kastner, adresa neznámá
13. MUDr. Marcela Klabanová, Valtínovská 1568/3, 140 00 Praha 4 – Krč
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14. Marie Klailová, K Jalovčí 193, 337 01 Ejpovice
15. Ing. Pavel Kopačka, Oty Kovala 1103, 334 41 Dobřany
16. Ing. Hana Kopačková, Klatovská třída 1460/83, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí
17. Dagmar Myšáková, Kasejovice 360, 335 44 Kasejovice
18. Jana Pitelová, Sídliště U Pošty 671/III, 339 01 Klatovy
19. Marie Plášilová, adresa neznámá
20. Václav Průcha, Dlouhá 41/12, 350 02 Cheb
21. Božena Průchová, adresa neznámá
22. Josef Pruner, Velhartice 5, 341 42 Kolinec
23. Božena Svobodová, Stupkova 1107/II, 342 01 Sušice
24. Eva Šumerová, Cíglerova 1086/24, 198 00 Praha 9 – Černý Most
25. Josefa Švecová, adresa neznámá
26. Pavel Tyrpekl, Na Ohradě 93/II, 386 01 Strakonice
27. Pavel Tyrpekl, 5. května 214/II, 386 01 Strakonice
28. Bronislav Vejrych, Sudoměřská 1921/5, 130 00 Praha 3 – Žižkov
29. Vesa Velhartice a. s., IČ: 46884335, Velhartice 220, 341 42 Kolinec
30. Milada Votápková, Benešova 637, 284 01 Kutná Hora – Hlouška
31. Božena Zíková, Podolská 152, 387 31 Radomyšl
32. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ: 70890366, 

Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí

- dle ust. § 27 odst. 3 správního řádu (ust. § 71 odst. 3 ZOPK) – doručuje se veřejnou vyhláškou

33. Obec Velhartice, IČ: 00256242, Velhartice 134, 341 42 Kolinec

Dotčený orgán státní správy 
Městský úřad Sušice, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, náměstí Svobody 138/I, 342 01 
Sušice
 

Dále obdrží – k vyvěšení na úřední desce
Městský úřad Sušice, Odbor kanceláře starosty, náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice
Obecní úřad Velhartice, Velhartice 134, 341 42 Kolinec

Toto oznámení musí být vyvěšeno v souladu s ust. § 144 odst. 2 správního řádu veřejnou 
vyhláškou po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu Sušice a Obecního úřadu Velhartice. 

Úřední deska:
Vyvěšeno dne: ............................................ Sejmuto dne: ............................................

Dálkový přístup:
Vyvěšeno dne: ............................................ Sejmuto dne: ............................................
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