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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad
příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný správní orgán podle
§ 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové 3
I.

podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 a v souladu s § 12 odst. 2 vodního zákona
vydává povolení

k nakládání s povrchovými s vodami, spočívající v mimořádné manipulaci, při které dojde k
úplnému vypuštění vodního toku Zmínka v období od 1. 8. 2022 do 18. 11. 2022, případně od 1. 8.
2023 do 18. 11. 2023, a to z důvodu rekonstrukce tělesa náhonu – levého břehu v ř. km 8,100-8,150. Tím
dočasně nepřímo omezuje účinnost níže uvedeného povolení.
Místo:
Název kraje
Kód a název útvaru povrchových vod
(https://heis.vuv.cz)
Název vodního toku
Číselný identifikátor vodního toku (CEVT)
Určení polohy orientačně, souřadnice X, Y (S-JTSK)
Dotčený vodní tok se nachází v katastrálních územích
těchto obcí

Pardubický
HSL_0920 Loučná od toku Desná po ústí do
Labe
Zmínka
10100763
1068503, 639760 (počátek Zmínky)
Vejvanovice, Dvakačovice, Úhřetice,
Úhřetická Lhota, Pardubice, Dašice,
Sezemice

Popis: Povolení k nakládání s vodami – k jinému nakládání s nimi spočívající v jejich převodu z nadjezí
pevného jezu Dvakačovice do náhonu Zmínka (vodní tok) ve výši 150-250 l/s, který ústí do Loučné bylo
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naposledy povoleno rozhodnutím Městského úřadu Chrudim č.j. OŽP/VH1027-3/2006/Do-950 ze dne
31.5.2006. Podle podmínky č. 6 tohoto rozhodnutí je možné, za účelem provádění údržby jeho koryta a
oprav objektů na něm, vypuštění náhonu Zmínka každoročně na dobu max. 1 měsíc v období od 1.8. do
3.9. Tímto nyní vydávaným rozhodnutím se tak dočasně upravuje režim nakládání s vodami pro výše
uvedený účel a stanovenou dobu.
II. Podle § 9 odst. 1 vodního zákona
stanovuje
povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:
1. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů stanovených v jejich stanoviscích:
a) Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí,
oddělení přírodního prostředí, ze dne 21.3.2022 č.j. CR 012183/2022 OŽP/Mk:
- Před vypuštěním vodního toku budou sloveny ryby v celém úseku a přeneseny do jiného
vodního toku (Chrudimka nebo Novohradka).
- Městskému úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, bude
písemně sdělen termín vypuštění vodního toku Zmínka min. 5 dnů předem.
b) Stanovisko orgánu ochrany přírody, Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí
a zemědělství, ze dne 26.4.2022 č.j. 33845/2022/OŽPZ/Si:
- Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu
ochrany přírody, bude sdělen termín vypuštění vodního toku Zmínka min. 10 dnů předem.
- Bezprostředně před vypuštěním Zmínky bude zajištěno slovení rybího společenstva v celé
délce (v součinnosti s příslušnou organizací Českého rybářského svazu) tohoto vodního toku,
včetně zajištění přenosu ryb do Chrudimky, Novohradky či Loučné, dle místa odlovu.
- Po vypuštění bude zajištěna alespoň zběžná kontrola dna koryta Zmínky, kdy cílovými
skupinami této kontroly by měli být zejména mlži a raci. V případě potvrzení výskytu
zástupců těchto skupin by bylo nutné okamžitě kontaktovat krajský úřad.

Odůvodnění:
Dne 2.5.2022 podal žadatel Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8,
Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3, žádost o předmětné povolení.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.
Žádost byla doložena povinnými doklady podle vodního zákona, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o
náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných
vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a případně dle speciálních právních předpisů.
Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Týmž
opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil
podklady k rozhodnutí ve věci a v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona určil lhůtu, do kdy mohou
dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů
od doručení oznámení o zahájení řízení. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námitky
účastníků řízení neobdržel.
Jako podklad pro rozhodnutí byly využity zejména tyto dokumenty:
-

Předchozí spis ve věci (A/503/2265)

-

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí,
Oddělení ochrany přírody, ze dne 14.3.2022 č.j. MmP 20900/2022/EK; ve vztahu k nakládání
s vodami bez podmínek

-

Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí,
oddělení přírodního prostředí, ze dne 21.3.2022 č.j. CR 012183/2022 OŽP/Mk.
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-

Informace k záměru, Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství,
orgán ochrany přírody, ze dne 26.4.2022 č.j. 33845/2022/OŽPZ/Si

Posouzení vodoprávního úřadu:
Vodoprávní úřad se v provedeném řízení zabýval předloženou žádostí z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy
chráněné zákony a zvláštními předpisy. Na základě shromážděných právně významných skutečností
nebyly shledány důvody bránící povolení.
Záměr je dle sdělení žadatele mimo chráněná území.
Žadatel je současně správcem předmětného vodního toku a správcem povodí. Předmětné povolení nebylo
vydáno v rozporu se stanoviskem správce povodí a vyjádřením správce vodního toku. Povodí Labe, s. p.,
jako správce povodí není dle vodního zákona účastníkem řízení.
Povolení k obdobné žádosti, avšak pro roky 2020 a 2021, bylo vydáno pod sp. zn. CR 009748/2020 Kr
č.j. CR 032898/2020 OŽP/Kr – 3426 ze dne 22.7.2020. Záměr však nebyl realizován.
Povolení k nakládání s vodami – k jinému nakládání s nimi spočívající v jejich převodu z nadjezí
pevného jezu Dvakačovice do náhonu Zmínka (vodní tok) ve výši 150-250 l/s, který ústí do Loučné bylo
naposledy povoleno rozhodnutím Městského úřadu Chrudim č.j. OŽP/VH1027-3/2006/Do-950 ze dne
31.5.2006 (nabytí právní moci 14.9.2006). Jeho platnost byla stanovena do 31.12.2030. Podle podmínky
č. 6 tohoto rozhodnutí je možné, za účelem provádění údržby jeho koryta a oprav objektů na něm,
vypuštění náhonu Zmínka každoročně na dobu max. 1 měsíc v období od 1.8. do 3.9. Tímto nyní
vydávaným rozhodnutím se tak dočasně upravuje režim nakládání s vodami pro výše uvedený účel a
stanovenou dobu. Není nutné do výše uvedeného povolení zasahovat, jelikož tímto povolením se pro
předmětný účel stanoví zvláštní režim, který v uvedeném období nahradí v uplatňování výše uvedené
povolení. Poté se bude opět uplatňovat výše uvedené povolení.
Podmínky stanovisek dotčených orgánů (v rozsahu pro nakládání s vodami) byly zapracovány do výroku
tohoto povolení – jeho podmínek.
Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním
plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný,
protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že
záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.
Vodoprávní úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků
řízení:
- podle § 27 odst. 1 správního řádu; žadatel:
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové 3
- podle § 27 odst. 2 správního řádu, § 115 odst. 5 vodního zákona; správce vodního toku:
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec
Králové 3
- podle § 27 odst. 2 správního řádu, § 115 odst. 4 vodního zákona; obec:
Obec Vejvanovice, IČO 00271136, Vejvanovice č.p. 11, 538 62 Hrochův Týnec,
Obec Dvakačovice, IČO 00484466, Dvakačovice č.p. 73, 538 62 Hrochův Týnec,
Obec Úhřetice, IČO 00271101, Úhřetice č.p. 36, 538 32 Úhřetice,
Obec Úhřetická Lhota, IČO 00274488, Úhřetická Lhota č.p. 9, 530 02 Pardubice 2,
Statutární město Pardubice, IČO 00274046, Pernštýnské náměstí č.p. 1, Pardubice-Staré Město, 530 02
Pardubice 2,
Město Dašice, IČO 00273481, Komenského č.p. 25, 533 03 Dašice v Čechách,
Město Sezemice, IČO 00274241, Husovo náměstí č.p. 790, 533 04 Sezemice
V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány:
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgán ochrany
přírody
str. 3/5

Č.j. CR 046556/2022 OŽP/Kr - 3568

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany přírody – jako orgán ochrany
přírody
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství – jako orgán ochrany přírody
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství – jako vodoprávní
úřad (podle § 115 odst. 10 vodního zákona)
Osobám neznámého pobytu nebo sídla, jakož i osobám, které nejsou známy, a v dalších případech, které
stanoví zákon (např. v řízení s velkým počtem účastníků), se podle §25 odst. 1 správního řádu doručuje
veřejnou vyhláškou.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Pardubického kraje, podáním učiněným u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu
má odvolání proti rozhodnutí odkladný účinek.
Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt
se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. V případech doručování veřejnou
vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po
vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí
v zastoupení
Ing. Kateřina Mrózková

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Příslušný úřad poté zašle bez prodlení vodoprávnímu úřadu doklad o zveřejnění tohoto dokumentu
tak, jak je výše uvedeno.
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Obdrží:
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí, Pardubická č.p. 67, 537
16 Chrudim IV
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, IDDS: ukzbx4z
Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9
Pro vyvěšení na úřední desku:
Městský úřad Chrudim, Odbor kanceláře tajemníka, Pardubická č.p. 67, Chrudim IV, 537 01 Chrudim 1
Obec Vejvanovice, IDDS: vrsa5ks
Obec Dvakačovice, IDDS: e9ib2nd
Obec Úhřetice, IDDS: aqha3e6
Obec Úhřetická Lhota, IDDS: bdfb5bx
Statutární město Pardubice, IDDS: ukzbx4z
Město Dašice, IDDS: 95mbn7y
Město Sezemice, IDDS: aktb28e
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