
 

JIHOČESKÝ KRAJ 
KRAJSKÝ ÚŘAD  

Odbor kancelář hejtmana 
Úsek vedoucího odboru 
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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. 

Vážená paní, 

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 25. 9. 2022 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 25. 9. 2022, v níž požadujete 

poskytnutí následujících informací: 

V prosinci 2020 proběhla místní šetření a jednání odboru ŽP KÚ Č. Budějovice se zástupci města Písek, 

Prácheňského rybářství, odboru ŽP MěÚ Písek, AOPK v Č. Budějovicích, ornitologů – členů JOK. Na tomto jednání 

byly domluveny zásady úpravy projektu nájemce rybníků, podle kterého mělo dojít k úpravám v rybniční 

soustavě. Prácheňské rybářství nestihlo dodržet termín dokončení revitalizace do konce roku 2021, dokončilo ji 

v červnu 2022. 

Žádám o veškeré kopie z jednání ve věci Obnova rybniční soustavy Purkratice v k.ú. Písek, která v době od 

března 2021 proběhla a které lze dle zákona poskytnout, až do doby předání resp. dokončení revitalizace, pokud 

probíhala za účasti KÚ. Žádám o veškeré kopie všech rozhodnutí, která byla v této věci Krajským úřadem 

v Č. Budějovicích vydána od března 2021 do doby dokončení revitalizace v roce 2022. 

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující: 

v přílohách Vám zasíláme rozhodnutí vydané od března 2021 a zápisy z kontrolních dnů (KD), kterých se účastnil 

Krajský úřad Jčk. Po březnu 2021 byla vydána změna rozhodnutí – úprava podmínek původního rozhodnutí, 

další písemnosti nebyly vydávány. Pokud jde o zápisy z KD, tak KD č.8 se Krajský úřad Jihočeského kraje 

neúčastnil. Další KD v pořadí od č.10 dále už probíhaly bez účasti KÚ Jčk, protože zájmy ochrany přírody již byly 

vyřešeny.   

S pozdravem 
 

 

Mgr. Petr Podhola       
vedoucí odboru 

- podepsáno elektronicky - 
 

Příloha 9x 
změna rozhodnutí Purkratické rybníky.pdf KD1-.pdf KD2-.pdf KD3-.pdf KD4-.pdf 

KD5-.pdf KD6-.pdf KD7-.pdf KD9-.pdf 

   

Váš dopis zn.:        

Ze dne: 25. 9. 2022  

Naše č. j.: KUJCK 122280/2022  

Sp. zn.: KHEJ 116655/2022/kakr SO  

   

Vyřizuje: Bc. Kamila Křížová  

Telefon: 386 720 225  

E-mail: krizovak@kraj-jihocesky.cz  

   

Datum: 10. 10. 2022  
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Obnova  rybniční soustavy  Purkratice k.ú. Písek 
_________________________________________________________________ 

 

 

 Záznam z kontrolního dne č. 3 – 23.04.2021, 10:00 (dále jen KD3) List č. 1 

 

KD3 proběhl dne 23.04 od 10:00  do 12:00 za účasti zástupců OŽP Jihočeský kraj, investora, zhotovitele, nájemce, 
AD (TDI,)  - viz prezenční listina - níže. Na jednání byl řešen další postup a dále byly stanoveny nové úkoly pro 
zajištění řádného postupu stavby – viz níže. 

Prohlídka realizace stavby: 

Rybník Zálesný - Prostor stavby je vyčištěn – proběhlo vykácení náletových porostů v prostoru výtopy a hráze 
rybníka a odvoz dřevní hmoty. Je provedeno vytěžení řídkého sedimentu a je provedeno vytyčení řezů pro 
modelaci dna pláně.  

Rybník Loučný – dtto Zálesný 

Rybník Nádvorný – Probíhá těžba  řídkého sedimentu  s vyvážením na zemědělské pozemky- provedena 
panelová trasa pro vývoz. Na levém břehu započala modelace dna 

Rybník Rákosný – proběhlo kácení , vypuštěný, těžba sedimentu bude zahájena po vytěžení Nádvorného – 
přístup přes výtopu Nádvorného 

Rybník Prostřední – je vypuštěný , . Probíhá těžba  řídkého sedimentu  s vyvážením na zemědělské pozemky.  Je 
provedena finální úprava levého břehu 

Všeobecně – JčK se stavem bezzásahových zón k dnešnímu dni vyslovil souhlas – úprava zón na Nádvorném – 
viz úkoly níže 

Vývoz na zemědělské pozemky probíhá dle dohody s uživatelem pozemků – školní statek –vývoz do konce dubna 
přímo na zemědělské bloky – pondělí 26.4.  bude předána část bloků k orbě- do 30.4 bude předán zbytek – další 
sediment  bude aplikován poté na dohodnuté mezideponie – v zátopě rybníka Ločný a nad alejí k Zálesnému 

Zástupce investora MěÚ Písek vznesl požadavky obyvatel osady Purkratice z č.p. 10 a č.p. 20. U č.p. 10 je 
požadována obnova strouhy  - viz níže. Požadavek z čísla 20 na opravu vyvaleného plotu shledali přítomní za 
účelový, je argumentováno poškozením projíždějící stavební technikou – vzhledem k tomu že trasa vývozu nevedla 
a ani nepovede kolem plotu č.p. 20 nelze špatně založený plot přičítat probíhající stavbě  

viz úkoly níže. 

Úkoly vzešlé z jednání na  KD2 - plnění: 

1) Zástupce Jčk prověří možnost vytvoření vodní plochy okolo litorálu (ostrov) – bezzásahové zóně na rybníku 
Nádvorným – zóna na pravém břehu pod Loučným mezi nátokem z Loučného a odběrným objektem na 
rybník Bažný – JčK vyjádřil předběžný souhlas, po dohodě nájemce prověří povedení záměru 
v ochranném pásmu VN , trvá 

Nové úkoly vzešlé z jednání na  KD3: 

2) Obnovení odvodné strouhy u č.p. 10– v rámci stavby bude zajištěno zhotovitelem – uvedení do 
původního stavu před zpět převzetím dokončené stavby, trvá 

Trvalé úkoly 

3) Provedení ochrany stromů na staveništi – bednění , ochrana kořenových systémů, pokyn je rozšířen o 
průběžné ořezání a ošetření poškozených větví při manipulaci technikou 

4) Přejíždění po panelové trase v místě křížení pohybu techniky  s vysokotlakým plynovodem 

5) Zajištění sedimentu na budoucí mezdeponii proti rozplavení (ochranná hrázka) 

 

Ostatní, .    

Termín příštího KD byl dohodnut na 7.05  v 10.00    na místě stavby                                                             

                                                                      Dle jednání zapsal: Ing. Pavel Štěpán, AD 

                                                                       Záznam potvrdil : Ing Ondřej Kubašta TDS 

 



 

 

Obnova  rybniční soustavy  Purkratice k.ú. Písek 
_________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 seznam kontaktů pro realizaci   

Jméno email telefon 

Miloslav Šatra miloslav.satra@mupisek.cz 382 330 650 

Miroslav Dušek prachenske.rybarstvi@seznam.cz  

Milena Hladíková milena.hladikova@mupisek.cz  

Václav Zámečník zamecnik@lmpisek.cz  

Petra Doktorová doktorova@kraj-jihocesky.cz  

David Schwedt david.schwedt@mupisek.cz  

Michal Maňhal michal.manhal@mupisek.cz  

Petr Ježek jezekp@hydrokov.cz 724008391 

Ondřej Kubasta kubasta@vhsconsult.cz  

Pavel Štěpán pstepi@seznam.cz 721949840 

Monika Kočvarová kocvarova@hydrokov.cz  

Josef Klíma klima@ hydrokov.cz 731530189 
 

 

mailto:miloslav.satra@mupisek.cz


 

 

Obnova  rybniční soustavy  Purkratice k.ú. Písek 
_________________________________________________________________ 

 

 

 Záznam z kontrolního dne č. 4 – 07.05.2021, 10:00 (dále jen KD4) List č. 1 

 

KD4 proběhl dne 7.05 od 10:00  do 11:00 za účasti zástupců OŽP Jihočeský kraj, investora, zhotovitele, nájemce, 
AD (TDI,)  - viz prezenční listina - níže. Na jednání byl řešen další postup a dále byly stanoveny nové úkoly pro 
zajištění řádného postupu stavby – viz níže. 

Prohlídka realizace stavby: 

Rybník Zálesný - Prostor stavby je vyčištěn – proběhlo vykácení náletových porostů v prostoru výtopy a hráze 
rybníka a odvoz dřevní hmoty. Je provedeno vytěžení řídkého sedimentu a je provedeno vytyčení řezů pro 
modelaci dna pláně.  

Rybník Loučný – dtto Zálesný – je použit jako mezideponie pro část těženého sedimentu – rozvoz na podzim - po 
skončení sklizně 

Rybník Nádvorný – Probíhá těžba  řídkého sedimentu  s vyvážením na zemědělské pozemky- provedena 
panelová trasa pro vývoz. Na levém břehu provedena modelace dna, připraveny deponie na stavbu hráze 

Rybník Rákosný – proběhlo kácení , vypuštěný, těžba sedimentu bude zahájena po vytěžení Nádvorného – 
přístup přes výtopu Nádvorného 

Rybník Prostřední – je vypuštěný , . Probíhá těžba  řídkého sedimentu  s vyvážením na zemědělské pozemky.  Je 
provedena finální úprava levého břehu, dokončuje je pravá část 

Všeobecně – OŽP Písek sdělil že je vydáno dodatečné povolení k pokácení  dubu nad výpustí u Prostředního a 
lípy na hrázi Nádvorného – před kácením je nutná kontrola z důvodu možného hnízdění ptáků – viz úkoly 

Vývoz na zemědělské pozemky byl ukončen– školní statek –zemědělské bloky byly předány– další sediment  je 
aplikován mezideponii – v zátopě rybníka Loučný a nad alejí k Zálesnému 

Úkoly vzešlé z jednání na  KD2 - plnění: 

1) Zástupce Jčk prověří možnost vytvoření vodní plochy okolo litorálu (ostrov) – bezzásahové zóně na rybníku 
Nádvorným – zóna na pravém břehu pod Loučným mezi nátokem z Loučného a odběrným objektem na 
rybník Bažný – JčK vyjádřil předběžný souhlas, po dohodě nájemce prověří povedení záměru 
v ochranném pásmu VN , trvá – bude dohodnuta schůzka s E-ONem -  na dnešní KD se zástupce 
nedostavil  

Nové úkoly vzešlé z jednání na  KD4: 

2) pokácení  dubu nad výpustí u Prostředního a lípy na hrázi Nádvorného – před kácením je nutná kontrola 
z důvodu možného hnízdění ptáků – zajistí  nájemce, zhotovitel 

Trvalé úkoly 

3) Provedení ochrany stromů na staveništi – bednění , ochrana kořenových systémů, pokyn je rozšířen o 
průběžné ořezání a ošetření poškozených větví při manipulaci technikou 

4) Přejíždění po panelové trase v místě křížení pohybu techniky  s vysokotlakým plynovodem 

5) Zajištění sedimentu na budoucí mezdeponii proti rozplavení (ochranná hrázka) – zajištěno hráz 
Loučného 

6) Obnovení odvodné strouhy u č.p. 10– v rámci stavby bude zajištěno zhotovitelem – uvedení do 
původního stavu před zpětpřevzetím dokončené stavby,  

Ostatní, .    

Termín příštího KD byl dohodnut na 21.05  v 10.00    na místě stavby                                                             

                                                                      Dle jednání zapsal: Ing. Pavel Štěpán, AD 

                                                                       Záznam potvrdil : Ing Ondřej Kubašta TDS 

 

 
 



 

 

Obnova  rybniční soustavy  Purkratice k.ú. Písek 
_________________________________________________________________ 

 

 
 seznam kontaktů pro realizaci   

Jméno email telefon 

Miloslav Šatra miloslav.satra@mupisek.cz 482 440 650 

Miroslav Dušek prachenske.rybarstvi@seznam.cz  

Milena Hladíková milena.hladikova@mupisek.cz  

Václav Zámečník zamecnik@lmpisek.cz  

Petra Doktorová doktorova@kraj-jihocesky.cz  

David Schwedt david.schwedt@mupisek.cz  

Michal Maňhal michal.manhal@mupisek.cz  

Petr Ježek jezekp@hydrokov.cz 724008491 

Ondřej Kubasta kubasta@vhsconsult.cz  

Pavel Štěpán pstepi@seznam.cz 721949840 

Monika Kočvarová kocvarova@hydrokov.cz  

Josef Klíma klima@ hydrokov.cz 741540189 

 

mailto:miloslav.satra@mupisek.cz


 

 

Obnova  rybniční soustavy  Purkratice k.ú. Písek 
_________________________________________________________________ 

 

 

 Záznam z kontrolního dne č. 5 – 21.05.2021, 10:00 (dále jen KD5) List č. 1 

 

KD5 proběhl dne 21.05 od 10:00  do 11:00 za účasti zástupců OŽP Písek, investora, zhotovitele, nájemce, AD 
(TDI,)  - viz prezenční listina - níže. Na jednání byl řešen další postup a dále byly stanoveny nové úkoly pro 
zajištění řádného postupu stavby – viz níže. 

Prohlídka realizace stavby: 

Rybník Zálesný - Prostor stavby je vyčištěn – proběhlo vykácení náletových porostů v prostoru výtopy a hráze 
rybníka a odvoz dřevní hmoty. Je provedeno vytěžení řídkého sedimentu a je provedeno vytyčení řezů pro 
modelaci dna pláně.  

Rybník Loučný – dtto Zálesný – je použit jako mezideponie pro část těženého sedimentu – rozvoz na podzim - po 
skončení sklizně 

Rybník Nádvorný – Probíhá těžba  řídkého sedimentu  s vyvážením na mezideponii- provedena panelová trasa 
pro vývoz. Na levém břehu provedena modelace dna, připraveny deponie na stavbu hráze  dokončuje se pravá 
strana 

Rybník Rákosný – proběhlo kácení , vypuštěný, těžba sedimentu bude zahájena po vytěžení Nádvorného – 
přístup přes výtopu Nádvorného 

Rybník Prostřední – je vypuštěný , ..  Je provedena finální úprava pláně, připraveny deponie na stavbu hráze a 
případné protierozní  terénní úpravy na levém břehu – viz úkoly 

Všeobecně – OŽP Písek sdělil že je vydáno dodatečné povolení k pokácení  dubu nad výpustí u Prostředního a 
lípy na hrázi Nádvorného – před kácením je nutná kontrola z důvodu možného hnízdění ptáků – z důvodů 
nevhodných klimatických podmínek proběhne kácení do konce května  - viz úkoly 

V rámci KD byla dohodnuta rekultivace pozemku 602/2 (pod Rákosným – v trase střiku na Bažný), plocha bude 
zbavena panelů , ohumusována a oseta s možností výsadeb. Panely budou využity v rámci majetku města na 
rybniční soustavě. 

Úkoly vzešlé z jednání na  KD2 - plnění: 

1) Zástupce Jčk prověří možnost vytvoření vodní plochy okolo litorálu (ostrov) – bezzásahové zóně na rybníku 
Nádvorným – zóna na pravém břehu pod Loučným mezi nátokem z Loučného a odběrným objektem na 
rybník Bažný – JčK vyjádřil předběžný souhlas, po dohodě nájemce prověří povedení záměru 
v ochranném pásmu VN , – splněno  schůzka s EG-d zajištěna na 26.5. 

2) pokácení  dubu nad výpustí u Prostředního a lípy na hrázi Nádvorného – před kácením je nutná kontrola 
z důvodu možného hnízdění ptáků – zajistí  nájemce, zhotovitel – trvá 

Nové úkoly vzešlé z jednání na  KD5: 

3) Prověří se možnost provedení protierozní terénní úpravy na levém břehu rybníka Prostřední č.p. 560/1, 
připraví se zákres záměru -  zajistí  nájemce, AD 

Trvalé úkoly 

4) Provedení ochrany stromů na staveništi – bednění , ochrana kořenových systémů, pokyn je rozšířen o 
průběžné ořezání a ošetření poškozených větví při manipulaci technikou, odstranění značky na 
dubu na hrázi  Prostředního 

5) Přejíždění po panelové trase v místě křížení pohybu techniky  s vysokotlakým plynovodem 

6) Obnovení odvodné strouhy u č.p. 10– v rámci stavby bude zajištěno zhotovitelem – uvedení do 
původního stavu před zpět převzetím dokončené stavby,  

Ostatní, .    

Termín příštího KD byl dohodnut na 4.06  v 10.00    na místě stavby                                                             

                                                                      Dle jednání zapsal: Ing. Pavel Štěpán, AD 

                                                                       Záznam potvrdil : Ing Ondřej Kubašta TDS 



 

 

Obnova  rybniční soustavy  Purkratice k.ú. Písek 
_________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 
 seznam kontaktů pro realizaci   

Jméno email telefon 

Miloslav Šatra miloslav.satra@mupisek.cz 482 440 650 

Miroslav Dušek prachenske.rybarstvi@seznam.cz  

Milena Hladíková milena.hladikova@mupisek.cz  

Václav Zámečník zamecnik@lmpisek.cz  

Petra Doktorová doktorova@kraj-jihocesky.cz  

David Schwedt david.schwedt@mupisek.cz  

Michal Maňhal michal.manhal@mupisek.cz  

Petr Ježek jezekp@hydrokov.cz 724008491 

Ondřej Kubasta kubasta@vhsconsult.cz  

Pavel Štěpán pstepi@seznam.cz 721949840 

Monika Kočvarová kocvarova@hydrokov.cz  

Josef Klíma klima@ hydrokov.cz 741540189 
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Obnova  rybniční soustavy  Purkratice k.ú. Písek 
_________________________________________________________________ 

 

 

 Záznam z kontrolního dne č. 5 – 04.06.2021, 10:00 (dále jen KD6) List č. 1 

 

KD6 proběhl dne 04.06 od 10:00  do 11:00 za účasti zástupců OŽP Písek, investora, zhotovitele, nájemce, AD 
(TDI,) Povodí - viz prezenční listina - níže. Na jednání byl řešen další postup a dále byly stanoveny nové úkoly pro 
zajištění řádného postupu stavby – viz níže. 

Prohlídka realizace stavby: 

Rybník Zálesný - Prostor stavby je vyčištěn – proběhlo vykácení náletových porostů v prostoru výtopy a hráze 
rybníka a odvoz dřevní hmoty. Je provedeno vytěžení řídkého sedimentu a probíhá  modelace dna pláně.  

Rybník Loučný – dtto Zálesný – je použit jako mezideponie pro část těženého sedimentu – rozvoz na podzim - po 
skončení sklizně 

Rybník Nádvorný – Dokončena modelace- provedena panelová trasa pro vývoz. připraveny deponie na stavbu 
hráze  - bude provedena úprava okolo litorálu – viz zápis KD 5 – byla odsouhlasena Jihočeským krajem  a 
zástupcem E-ON  - v příloze výřez situace řešení 

Rybník Rákosný – proběhlo kácení , vypuštěný, těžba sedimentu zahájena– přístup přes výtopu Nádvorného -  se 
zástupcem povodí  bylo dohodnuto pročištění stoky pod Rákosným pro odstranění uniklého materiálu z prostoru 
Rákosného – zástupve Povodí odsouhlasil. Zástupce OŽP upozornil na poškozený strom – viz úkoly níže  

Rybník Prostřední – je vypuštěný , ..  Je provedena finální úprava pláně, připraveny deponie na stavbu hráze a 
případné protierozní  terénní úpravy na levém břehu – viz úkoly 

Všeobecně – V rámci KD bylo konstatováno , že plochy v loukách- pod Zálesným-  , které byly využity při vyvážení 
sedimentu, jsou zrekultivovány ale nejsou osety – OŽP požaduje nápravu (zápis bude zaslán na školní statek – 
dohoda o osetí se zhotovitelem). 

Úkoly vzešlé z jednání na  KD2, KD5 - plnění: 

1) Zástupce Jčk prověří možnost vytvoření vodní plochy okolo litorálu (ostrov) – bezzásahové zóně na rybníku 
Nádvorným – zóna na pravém břehu pod Loučným mezi nátokem z Loučného a odběrným objektem na 
rybník Bažný – JčK vyjádřil předběžný souhlas, po dohodě nájemce prověří povedení záměru 
v ochranném pásmu VN , – splněno  schůzka s EG-d zajištěna na 26.5. – splněno – viz výše 
Nádvorný 

2) pokácení  dubu nad výpustí u Prostředního a lípy na hrázi Nádvorného – před kácením je nutná kontrola 
z důvodu možného hnízdění ptáků – zajistí  nájemce, zhotovitel – splněno 

3) Prověří se možnost provedení protierozní terénní úpravy na levém břehu rybníka Prostřední č.p. 560/1, 
připraví se zákres záměru -  zajistí  nájemce, AD – splněno  

Nové úkoly vzešlé z jednání na  KD6: 

4) Zástupce OŽP požaduje , aby ho do 14 dnů kontaktoval zhotovitel ohledně dořešení poškození 
zeleně -  

Trvalé úkoly 

5) Provedení ochrany stromů na staveništi – bednění , ochrana kořenových systémů, pokyn je rozšířen o 
průběžné ořezání a ošetření poškozených větví při manipulaci technikou, odstranění značky na 
dubu na hrázi  Prostředního 

6) Přejíždění po panelové trase v místě křížení pohybu techniky  s vysokotlakým plynovodem 

7) Obnovení odvodné strouhy u č.p. 10– v rámci stavby bude zajištěno zhotovitelem – uvedení do 
původního stavu před zpět převzetím dokončené stavby,  

Ostatní, .    

Termín příštího KD byl dohodnut na 18.06  v 10.00    na místě stavby                                                             

                                                                      Dle jednání zapsal: Ing. Pavel Štěpán, AD 

                                                                       Záznam potvrdil : Ing Ondřej Kubašta TDS 
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 Záznam z kontrolního dne č. 7 – 25.06.2021, 12:00 (dále jen KD7) List č. 1 

 

KD7 proběhl dne 25.06 od 12:00  do 13:00 za účasti zástupců OŽP Písek, investora, zhotovitele, nájemce, AD 
(TDI,) - viz prezenční listina - níže. Na jednání byl řešen další postup a dále byly stanoveny nové úkoly pro zajištění 
řádného postupu stavby – viz níže. 

Prohlídka realizace stavby: 

Rybník Zálesný - Prostor stavby je vyčištěn – proběhlo vykácení náletových porostů v prostoru výtopy a hráze 
rybníka a odvoz dřevní hmoty. Je provedeno vytěžení řídkého sedimentu a dokončena  modelace dna pláně. – 
připraveno na kontrolní měření MZE  

Rybník Loučný – dtto Zálesný – je použit jako mezideponie pro část těženého sedimentu – rozvoz na podzim - po 
skončení sklizně 

Rybník Nádvorný – Dokončena modelace- připraveno na kontrolní měření MZE provedena panelová trasa pro 
vývoz. připraveny deponie na stavbu hráze  - probíhá úprava okolo litorálu , stávající kabel v hrázi  - viz níže 

Rybník Rákosný – proběhlo kácení , vypuštěný, těžba sedimentu – přerušena vzhledem ke klimatickáým 
podmínkám – přístup přes výtopu Nádvorného -  provedeno pročištění stoky pod Rákosným pro odstranění 
uniklého materiálu z prostoru Rákosného – viz  KD6.  

Rybník Prostřední – je vypuštěný , ..  Je provedena finální úprava pláně- připraveno na kontrolní měření MZE, 
připraveny deponie na stavbu hráze a protierozní  terénní úpravy na levém břehu – předána PD ke schválení 
stavebním úřadem 

Všeobecně – Byl řešen překop hráze na Nádvorném při výskytu silového kabelu – dalšími dotazy u správců sítí 
bylo zjištěno že není nikde evidován (MO, dráhy, policie) Přítomní se shodli, že jde s velkou pravděpodobností o 
původní armádní kabel , který ale již MO neeviduje. Bude řešeno na příštím KD 

OŽP konstatoval na pochůzce výskyt kuňky- v daném prostoru v obvodu stavby nedojde do konce září k jakýmkoli 
zásahům stavební techniky – viz trvalé úkoly  

Úkoly vzešlé z jednání na  KD6 - plnění: 

1) Zástupce OŽP požaduje , aby ho do 14 dnů kontaktoval zhotovitel ohledně dořešení poškození 
zeleně - splněno  

Nové úkoly vzešlé z jednání na  KD6: 

2) nejsou 

Trvalé úkoly 

3) Provedení ochrany stromů na staveništi – bednění , ochrana kořenových systémů, pokyn je rozšířen o 
průběžné ořezání a ošetření poškozených větví při manipulaci technikou, odstranění značky na 
dubu na hrázi  Prostředního 

4) Přejíždění po panelové trase v místě křížení pohybu techniky  s vysokotlakým plynovodem 

5) Obnovení odvodné strouhy u č.p. 10– v rámci stavby bude zajištěno zhotovitelem – uvedení do 
původního stavu před zpět převzetím dokončené stavby,  

6) Respektování prostoru mezi hrází Loučného a nasypanou deponií – pruh od výpusti k stoce od 
Prostředního – výskyt kuňka  

Ostatní, .    

Termín příštího KD byl dohodnut na 9.07  v 12.00    na místě stavby                                                             

                                                                      Dle jednání zapsal: Ing. Pavel Štěpán, AD 

                                                                       Záznam potvrdil : Ing Ondřej Kubašta TDS 
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 Záznam z kontrolního dne č. 8 – 09.07.2021, 12:00 (dále jen KD8) List č. 1 

 

KD9 proběhl dne 23.07 od 12:00  do 13:00 za účasti zástupců OŽP Písek, investora, zhotovitele, nájemce, AD 
(TDI,) - viz prezenční listina - níže. Na jednání byl řešen další postup a dále byly stanoveny nové úkoly pro zajištění 
řádného postupu stavby – viz níže. 

Prohlídka realizace stavby: 

Rybník Zálesný - Prostor stavby je vyčištěn – proběhlo vykácení náletových porostů v prostoru výtopy a hráze 
rybníka a odvoz dřevní hmoty. Je provedeno vytěžení řídkého sedimentu a dokončena  modelace dna pláně. – 
připraveno na kontrolní měření MZE , jsou zahájeny práce na hrázovém tělese 

Rybník Loučný – dtto Zálesný – je použit jako mezideponie pro část těženého sedimentu – rozvoz na podzim - po 
skončení sklizně 

Rybník Nádvorný – Dokončena modelace- připraveno na kontrolní měření MZE provedena panelová trasa pro 
vývoz. připraveny deponie na stavbu hráze  - probíhá úprava okolo litorálu , stávající kabel v hrázi  - viz níže 

Rybník Rákosný – proběhlo kácení , vypuštěný, těžba sedimentu – přístup přes výtopu Nádvorného -  provedeno 
pročištění stoky pod Rákosným pro odstranění uniklého materiálu z prostoru Rákosného , byly vytyčeny sítě 
křižující odtok a řešen požadavek  vlastníka p.č. 523 (opevnění a úprava břehu) – viz  další viz úkoly.  

Rybník Prostřední – je vypuštěný , ..  Je provedena finální úprava pláně- připraveno na kontrolní měření MZE, 
připraveny deponie na stavbu hráze a protierozní  terénní úpravy na levém břehu  

Všeobecně – Byl řešen překop hráze na Nádvorném při výskytu silového kabelu –– dle předběžné dohody bude 
kabel vypnut a přerušen- jde o původní vojenský kabel, který již není MO evidován 

Kontrolní měření těžby sedimentu (MZE)  bude provedeny na Nádvorném, Prostředním a Zálesném bez ohledu na 
dotěžení Rákosného – úkoly níže 

Úkoly vzešlé z jednání na  KD8 - plnění: 

1) nejsou 

Nové úkoly vzešlé z jednání na  KD9: 

2) Nájemce (Zhotovitel) zkontaktuje správce toku (Povodí) ohledně možného kácení s ohledem na přístup 
k mechanizace pod hráz Rákosného a podél odtoku 

3) Se správci sítí (CETIN, EG-D) bude svolána schůzka za účasti města pro stanovení podmínek provádění 
stavby v blízkosti jejich sítí pod hrází Rákosného (zajistí AD, nájemce) 

4) Zhotovitel zajistí vytyčení hranice parcely p.č. 23 do parcely rybníka pro dořešení požadavku vlastníka p.č. 
523 (opevnění a úprava břehu) na dalším KD 

Trvalé úkoly 

5) Provedení ochrany stromů na staveništi – bednění , ochrana kořenových systémů, pokyn je rozšířen o 
průběžné ořezání a ošetření poškozených větví při manipulaci technikou,  

6) Přejíždění po panelové trase v místě křížení pohybu techniky  s vysokotlakým plynovodem 

7) Obnovení odvodné strouhy u č.p. 10– v rámci stavby bude zajištěno zhotovitelem – uvedení do 
původního stavu před zpět převzetím dokončené stavby,  

8) Respektování prostoru mezi hrází Loučného a nasypanou deponií – pruh od výpusti k stoce od 
Prostředního – výskyt kuňka  

Ostatní, .    

Termín příštího KD byl dohodnut na 06.08  v 12.00    na místě stavby                                                             

                                                                      Dle jednání zapsal: Ing. Pavel Štěpán, AD 

                                                                       Záznam potvrdil : Ing Ondřej Kubašta TDS 
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