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Stanovisko orgánu ochrany přírody k dotčení  významného krajinného prvku  
 

                                                                  R O Z H O D N U T Í 

 
Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán ochrany přírody podle 
ust. § 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ust. § 
77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon), a  jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 správního řádu, vydává žadateli, tj. 
účastníku  řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, Envicons, s.r.o., Hradecká 569, 533 52 Pardubice 

souhlas 
podle ust. § 4 odst. 2  zákona a ust. § 67 a násl. správního řádu k dotčení významného  krajinného  prvku - 
rybníku ve věci  „Revitalizace rybníku Korbel“. 

 

O d ů v o d n ě n í 
Dne 14.4.2014 obdržel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí (dále jen správní orgán),  
žádost od Envicons, s.r.o., Hradecká 569, 533 52 Pardubice, o vydání stanoviska orgánu ochrany přírody 
k dotčení rybníka - významného krajinného prvku - podle ust. § 4 odst. 2 zákona, k němuž dojde  
v souvislosti se stavbou „Revitalizace rybníku Korbel“.  Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.  
Správní orgán uvědomil  všechny známé účastníky řízení o zahájení správního řízení  podle ust. § 47 odst. 
1 správního řádu oznámením o zahájení správního řízení ze dne 18.4.2014  pod  č. j. 
ŽP/13119/2014/2357/2014-jirik. Dne 7.5.2014 správní orgán zaslal účastníkům řízení pod č.j. 
ŽP/15921/2014/2357/2014-jirik usnesení, ve kterém rozhodl, že účastníci řízení jsou oprávnění navrhovat 
důkazy a činit jiné návrhy ve lhůtě do 3 dnů ode dne oznámení tohoto usnesení. Oznámení o zahájení 
řízení a usnesení byly doručeny  všem známým účastníkům řízení. Ve stanovené lhůtě se nikdo nevyjádřil. 
Oprávnění přihlásit se do správního řízení ve smyslu ust. § 70 zákona občanské sdružení  nevyužilo. 
 

Účastníci řízení: 
 

• podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu 

        -   Envicons, s.r.o., Hradecká 569, 533 52 Pardubice 
       -    Obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš 
  
 

Žádost byla doložena doklady: 

-  zkrácená projektová dokumentace stavby 
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Základní popis stavby: 
 

Předmětem stavby je rekonstrukce malé vodní nádrže. Rekonstrukce bude spočívat v odbahnění rybníka, 
opravě bezpečnostního přelivu, opravě kádiště, loviště a vtokové hlavy požeráku, dále v přisypání  a opravě 
návodního svahu hráze a vyrovnání nerovností koruny hráze  a oprava přístupového schodiště ke kádišti. 
Účelem stavby je retence vody v krajině doplněná o funkci rybochovnou. 

Posouzení správního orgánu: 

Významný krajinný prvek – rybník - je chráněn před poškozováním a ničením. Využívá se pouze tak, aby 
nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jeho 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. 

Rybník Korbel je průtočnou vodní nádrží, napájenou vodním tokem Jasinka.  Lokalita stavby není součástí 
velkoplošného ani maloplošného chráněného území a není evropsky významnou lokalitou ani ptačí oblastí. 
Odbahněním rybníka dojde k obnově biocentra a jeho základních vrstev. Vyšší vrstvy bahna zmenšují 
akumulační prostor nádrže, zhoršují se podmínky pro rozkladné procesy aerobní, začínají převládat procesy 
anaerobní s doprovodnými procesy tvorby škodlivých plynů, jako je metan, sirovodík, sirouhlík a další.                  

V průběhu správního řízení nebyly uplatněny  připomínky, které by bránily vydání rozhodnutí ve věci, pouze 
Český svaz ochránců přírody Kněžice zaslal po stanovené lhůtě vyjádření ke správnímu řízení ve kterém 
uvádí: „Vzhledem k nesporným biologickým hodnotám předmětného rybníku jako významného krajinného 
prvku dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, požadujeme při 
veškerých zásazích zachování pobřežního pásma vč. litorálních porostů v šířce 10 m (od břehové čáry 
směrem do středu)“.  

Na základě předložených dokladů a provedeného správního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí. 

 

    Poučení  účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ust. § 81 a násl. správního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho 
oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského 
úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a rozhodovat o něm bude  Krajský úřad Kraje Vysočina, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava.  Odvolání se podává v počtu 3 stejnopisů.  Nepodá – li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je Městský úřad Velké Meziříčí  na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 

 

Otisk úředního razítka 

 
Ing. Petr Jiřikovský v.r.   
úředník odboru životního prostředí 
 

 

 

Rozdělovník:  účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou) 
• podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu  

       -   Envicons, s.r.o., Hradecká 569, 533 52 Pardubice 

       -    Obec Nové Sady, Nové Sady 72, 595 01 Velká Bíteš 
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