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V Lanškrouně 21. května 2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104
odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad příslušný podle
ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném
znění (dále jen „stavební zákon“),
účastníku řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:
Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí,
se sídlem Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ 00020478, CZ-NACE 841100

I.A

vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona, k vzdouvání a akumulaci
povrchových vod na pozemcích parc. č. 6474, 6475, 6476 a 6478 v kat. území Ostrov
u Lanškrouna (trvalá zátopa) a k vzdouvání a akumulaci povrchových vod na pozemcích
parc. č. 6131, 6357, 6437, 6439, 6440, 6469, 6474, 6475, 6476, 6477, 6478, 6482, 6483,
6484, 6487, 6488, 6489, (PK 3038/1), (PK 3039/1) a (PK 3684/3) v kat. území Ostrov
u Lanškrouna (dočasná zátopa), za účelem ochrany území (obyvatelstva) před povodněmi,
prostřednictvím vodního díla - poldru (situovaného v kat. území Ostrov u Lanškrouna)
na vodním toku Hadí potok, říční km 0,27, umístění jevu vůči břehu – vodní tok;
číslo hydrologického pořadí 4-10-02-006, hydrogeologický rajón číslo 521 – Poorlická
brázda; kraj Pardubický, obec Ostrov.
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Zdroj vody (č. 01):
Účel uţití akumulované vody (č. 02):
Související vodní díla – (č. 03):
Městský úřad Lanškroun
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Údaje o povoleném vzdouvání a akumulaci povrchových vod:
Plocha povodí
Dlouhodobý průměrný průtok
Maximální přítok Q100

2,05 km2
19 l/s
7,38 m3/s

Délka trvalé zátopy (od osy hráze nádrže)
Kóta hladiny stálého nadržení:
Maximální plocha trvalé zátopy
Maximální objem trvalé zátopy

173,5 m
391 m n.m.
2 314,5 m2
2 775,3 m3

Délka maximální zátopy (od osy hráze nádrže)
Kóta maximální hladiny:
Maximální zatopená plocha
Maximální zadrţený objem
Maximální transformovaný odtok
Kóta výšky hladiny nouzového přelivu při Q100

533,5 m
396,11 m n.m.
45 331 m2
108 694 m3
0,19 m3/s
396,89 m n.m.

Objem vody v nádrţi po korunu hráze
180 000 m3
Rozhodující (modifikovaný) průtok při havárii díla 80 m3/s
Povolení se vydává na dobu, která začne běţet dnem vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě
„PPO v povodí Hadího potoka – poldr v k.ú. Ostrov u Lanškrouna“ a končí dnem 31. května
2035.

I.B

stanovuje

podle ustanovení § 36 odst. 2 vodního zákona, minimální zůstatkový průtok o hodnotě
Q330 = 5 l/s.
Pro stanovený minimální zůstatkový průtok se ukládají tyto povinnosti:
1.

Minimální zůstatkový průtok bude měřen pomocí vodní značky (cejchu) osazené
na výusti z vývaru vypouštěcího objektu (uvedeného jako stavební objekt SO-02) do
upravené části vodního toku kamenným záhozem.

2.

Minimální zůstatkový průtok bude dodržován v době řízeného napouštění nebo
řízeného zvyšování hladiny trvalé zátopy.

3.

Vodní značka bude provedena dle ČSN 75 2911 „vodní značky“; na vodní značce
bude vyznačena hladina minimálního zůstatkového průtoku.

II.A

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, k provedení
stavby vodního díla „PPO v povodí Hadího potoka – poldr v k.ú. Ostrov u Lanškrouna“
(Poldr Ostrov), kategorie z hlediska TBD – IV. kategorie, v kraji Pardubickém, obci Ostrov,
katastrálním území Ostrov u Lanškrouna, na pozemcích parc. č. 6474, 6475, 6476 a 6482
(SO-01 Hráz, SO-02 Vypouštěcí objekt, SO-03 Nouzový přeliv, SO-04 Zavazovací práh a SO05 Studna), a na pozemcích parc. č. 6474, 6475, 6476 a 6478 (trvalá zátopa), č.h.p. 4-10-02006, hydrologický rajón 521 – Poorlická brázda.
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Vodní dílo je členěno na tyto stavební objekty:
SO-01 Hráz
Typ hráze ……………………………………………………….. zemní sypaná
Sklon návodního svahu hráze / sklon vzdušného svahu hráze …. 1 : 3,3 / 1 : 2,2
Délka hráze v koruně (včetně nouzového přelivu) ....................... 202 m
Šířka paty hráze spolu s kamenným skluzem …........................... 63,555 m
Šířka paty hráze ...………..……………………........................... 48,365 m
Šířka koruny hráze ……………………………………………... 3 m
Šířka zavazovacího zámku hráze ………………………………. 3 m
Výška hráze v patě ……………………………………………... 7,56 m
Kóta koruny hráze ……………………………………………… 397,6 m n.m.
Další zařízení na hrázi ………………………………………. schodiště s vodočetnou latí
táhlo zvedacího mechanismu
Pozemky parc. č. 6474, 6475 a 6476 v kat. území Ostrov u Lanškrouna
SO-02 Vypouštěcí objekt
Typ objektu …………………………………………………….. ţelezobetonový monolit
Celková délka vypouštěcího objektu (bez čelních kamenných záhozů) . 52,562 m
Kóta základové výpusti ………………………………………… 389,04 m n.m.
Profil seškrcení výpusti ………………………………………… 200 mm
Jednotlivé části
Čelní kamenný zához
- umístěn před kašnou s předsazeným regulačním objektem
Kašna s předsazeným regulačním objektem (požerákem)
Délka kašny s poţerákem .…………………………. 5,45 m
Kóta dna šachty s poţerákem ……………………… 389,04 m n.m.
Vnější rozměry poţeráku (délka x šířka) ………...... 1,65 m x 1,2 m
Hloubka poţeráku ………………………………….. 2,66 m
- s kašnou propojen nehrazeným profilem DN 400
Vnější rozměry kašny (délka x šířka) ……………… 4,2 m x 2,3m - 2,7 m
Hloubka kašny ……………………………………... 2,11 m
Další zařízení ………………………………………. jemné ocelové česle
vypouštěcí potrubí DN 300
kanalizační uzávěr
- s potrubím základové výusti napojena profilem DN 200
Základová výpusť
Rozměr základové výpusti (délka x šířka x výška) ... 40,917 m x 1,6 m x 1,563 m
Jmenovitá světlost potrubí …………………………. DN 600
Kóty dna základové výpusti ……………………….. 389,04 - 388,75 m n.m.
- vyústění potrubí do čela vývaru
Vývar
Rozměry (délka x šířka v nátoku x šířka v odtoku) .. 6,21 m x 6,64 m x 6,2 m
Kóta nátoku do vývaru …………………………….. 388,75 m n.m.
Kóta dna vývaru …………………………………… 387,75 m n.m.
Kóta odtoku z vývaru ……………………………… 388,75 m n.m.
- opevnění vývaru mezi betonovými čely kamenným záhozem
Čelní kamenný zához
- umístěn za vývarem
Pozemky parc. č. 6475 a 6476 v kat. území Ostrov u Lanškrouna
Městský úřad Lanškroun
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SO-03 Nouzový přeliv
Celková délka přelivného prahu ………………………………... 27,9 m
Šířka nouzového přelivu ………………………………………... 10,7 m
Kóta nejniţšího místa nouzového přelivu ……………………… 396,2 m n.m.
Kóta zavázání nouzového přelivu do koruny hráze ……………. 397,6 m n.m.
Kóta zavázání nouzového přelivu do rostlého terénu ………….. 396,93 m n.m.
Další zařízení …………………………………………………… kamenný skluz
- situován do pravé strany tělesa hráze – součástí koruny hráze
- navazuje na kamenný skluz, zaústěný pod vývarem do stávajícího koryta vodního toku
Pozemek parc. č. 6476 v kat. území Ostrov u Lanškrouna
SO-04 Zavazovací práh
Typ objektu …………………………………………………….. betonový objekt
Rozměry zavazovacího prahu (délka x šířka) ………………….. 0,3 m x 5,970 m
Sklon návodních stěn zavazovacího prahu ……………………... 1 : 1,5
Kóta zavazovacího prahu (terénu) ……………………………... 391,86 m n.m.
Kóta dna zavazovacího prahu (stálé zátopy) …………………… 391 m n.m.
- situován v korytě vodního toku
Pozemek parc. č. 6478 v kat. území Ostrov u Lanškrouna
S vodním dílem souvisí stavební úpravy stávajícího vodního díla:
Studna uvedena v projektové dokumentaci jako stavební objekt SO-05
Kóta maximální nadrţení hladiny ……………………………… 396,11 m n.m.
Kóta vnitřní strany poklopu ……………………………………. 396,18 m n.m.
- provedení izolace betonové šachty na stávajícím vrtu studny proti vodě asfaltovou izolací
a osazení nového poklopu
Pozemek parc. č. 6482 v kat. území Ostrov u Lanškrouna
S vodním dílem dále souvisí následující objekt:
Zemník uveden v projektové dokumentaci jako stavební objekt SO-06
- situován na pravé straně údolnice vodního toku
Pozemky parc. č. 6476, 6487, 6488 a 6489 v kat. území Ostrov u Lanškrouna
Součástí vodního díla je dále:
Trvalá zátopa
Celková délka přelivného prahu ………………………………... 27,9 m
Délka trvalé zátopy (od osy hráze nádrže) ……………………... 173,5 m
Kóta hladiny stálého nadrţení ………………………………….. 391 m n.m.
Maximální plocha trvalé zátopy ………………………………... 2 314,5 m2
Maximální objem trvalé zátopy ………………………………… 2 775,3 m3
- situován na pravé straně údolnice vodního toku
Pozemky parc. č. 6476, 6487, 6488 a 6489 v kat. území Ostrov u Lanškrouna
Účel užívání povolované stavby vodního díla

- ochrana území před povodněmi

Toto stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne,
kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit
na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví
běh lhůty platnosti stavebního povolení.
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Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona
a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1.

Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené
vodoprávním úřadem (projekt „PPO v povodí Hadího potoka“ zpracoval Ing. Jaroslav
Tměj, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0700074 ze společnosti
Agroprojekce Litomyšl s.r.o., pracoviště Vysoké Mýto, se sídlem Rokycanova 114/IV,
566 01 Vysoké Mýto, v roce 2008 pod číslem zakázky 130 30/7). Případné změny nesmí
být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2.

Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla dle platných právních
předpisů.

3.

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodrţet předpisy týkající se bezpečnosti práce
a technických zařízení.

4.

Při stavbě vodního díla budou dodrţeny základní technické poţadavky na stavební
konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických poţadavcích
na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů.

5.

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod
závadnými látkami, ve smyslu § 39 vodního zákona, zejména ropnými produkty
ze stavebních a dopravních prostředků. Pouţívané mechanizační prostředky musí být
v dobrém technickém stavu.

6.

Na účelových komunikacích na hranici dočasné zátopy, budou osazeny informační
tabulky, upozorňující na vstup na území určené k řízeným rozlivům povodní.

7.

Na vodočetné lati bude zřízena vodní značka dle ČSN 75 2911 „Vodní značky“, pro
určení kóty normálního nadrţení, která bude navazovat na stávající nivelační síť.

8.

Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Lanškroun, odboru životního
prostředí, 563 16 Lanškroun, uvedené v souhrnném stanovisku pod č.j. MULA
10115/2010 ze dne 19. března 2010, a to:
a)

Odpadové hospodářství:
 S veškerými odpady, které vzniknou realizací akce, bude nakládáno v souladu
se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a v souladu s navazujícími
vyhláškami (zejména pak č. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.), a dále platnými
právními předpisy obce (obecně závazná vyhláška o odpadech).
 Odpady ze zemních a stavebních prací je třeba třídit a přednostně vyuţít
nebo nabídnout k vyuţití (pouze oprávněné osobě); uloţeny na skládku
mohou být pouze ty odpady, u nichţ jiný způsob odstranění není dostupný
(ZP10/2008 Metodický pokyn odboru MŢP, uvedený ve Věstníku MŢP
č. 3/2008 na str. 4).

b) Orgán ochrany ovzduší:
Při realizaci předmětného záměru (zejména zemních pracích, ale i pojezdu
mechanizace a vozidel) je nutné předcházet znečišťování ovzduší prachem.
Vznikající prašnost musí být vhodnými technickými a organizačními
opatřeními minimalizována.

Městský úřad Lanškroun
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Orgán ochrany ZPF:
Pokud dojde k záboru zemědělské půdy, poţádá investor orgán ochrany ZPF
o vydání souhlasu dle ust. § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF.

9.

Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Lanškroun, odboru životního
prostředí, 563 16
Lanškroun, uvedené v závazném stanovisku k zásahu do
významného krajinného prvku pod č.j. MULA 11270/2010 ze dne 13. dubna 2010, a to:
1) Při realizaci záměru je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin
a živočichů a ochrany dřevin podle § 5 a 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“). Při stavebních pracích
nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu ţivočichů
nebo ničení jejich biotopů.
2) Při realizaci stavby budou káceny pouze dřeviny, které je nutno nezbytně odstranit
v souvislosti se stavbou. K povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
je nutno zaţádat na místně příslušný orgán ochrany přírody obecního úřadu.
3) Realizace záměru musí být provedena šetrně, aby byl minimalizován zásah
do okolních biotopů. Plochy dotčené zásahem budou po ukončení prací
rekultivovány.
4) Podle § 7 odst. 1 zákona jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením
(nadzemní část i kořenový systém). Ve smyslu tohoto paragrafu vyžadujeme
k ochraně dřevin, které nebudou předmětem kácení důsledné dodrţování ČSN
83 9061 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních pracích.
Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů zvětšená o 1,5 m,
u sloupových forem zvětšená o 5 m.
5) Po vyhodnocení stávajících i budoucích stanovištních podmínek bude navrţeno
a realizováno osázení olší lepkavou, vrbou křehkou a keři: brslen obecný, hloh
obecný, kalina obecná, vrba plazivá dle projektové dokumentace. Jednotlivé stromy
budou vysázeny s kořenovým balem. Stromy o průměru kmínku 8-10cm a keře 50 80cm vysoké.
6) Dřeviny budou upevněny třemi kůly s vodorovnou spojkou. Kmínek musí být
ochráněn proti okusu pletivem, které bude připevněno ke kůlu. Taktéţ budou
ošetřeny\ korunky stromů proti letnímu a zimnímu okusu. Ochrana bude prováděna
opakovaně.

10. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Lanškroun, odboru investičního,
památková péče, Lanškroun, uvedené v sdělení pod č.j. MULA 7467/2010 ze dne
29. září 2009, a to:
Upozorňujeme, ţe stavba vodního díla bude prováděna na parcelách,
které jsou územím s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči v platném znění (dále jen památkový zákon). Stavební
činnost na území s archeologickými nálezy řeší § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 a 3
zákona č. 20/1987 Sb. (památkový zákon).
11. Bude dodržena podmínka správce vodního toku Hadí potok – Zemědělské
vodohospodářské správy, Oblasti povodí Moravy a Dyje, Brno, Pracoviště Svitavy,
uvedena ve vyjádření, pod značkou OPM/SY/1320/09 ze dne 28. prosince 2009 a to:
 Nejpozději při kolaudaci stavby poţadujeme předat k odsouhlasení návrh
manipulačního řádu poldru.
Městský úřad Lanškroun
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12. Budou dodrženy podmínky společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Praha,
Provozu Pardubice, uvedené ve vyjádření pod č.j. 134657/09/CPA/M00 ze dne
13. listopadu 2009 a to:
Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt
povinen učinit nezbytné opatření, aby nedošlo k ohroţení nebo poškození SEK,
a je srozuměn s tím, ţe:
a)

Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
jsou součástí veřejné sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny
právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m
po stranách krajního vedení.

b) Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma
podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního
vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození
nebo zamezení přístupu k vedení. Při kříţení, nebo souběhu zemních prací
s PVSEK dodrţí ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“
v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení
a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“
a dále ČSN 33 2000-5-54 „Uzemnění a ochranné vodiče“.
c)

Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle
obdrţené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně
seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět. (Nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č. 3, kap. II. čl. 1., 4. a 5.).

d) V případě provádění prací v objektu je povinen provést průzkum technické
infrastruktury - vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na
omítce i pod ní (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.5, příloha č. 3 kap. XII. čl.1.).
e)

Upozornit pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi,
aby v případě potřeby zjistili hloubkové uloţení PVSEK příčnými sondami.
Upozornit je také na moţnou odchylku PVSEK ± 30 cm mezi skutečným uloţením
PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit,
aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK
nepouţívali ţádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí,
a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti.

f)

Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností
zastaví práce a věc oznámit zaměstnanci Telefonica O2 Czech Republic, a.s.,
pověřeného ochranou sítě Jan Hnát (tel.: 461 541 908, 602 413 579), (dále jen
„POS“). V prováděných pracech je oprávněn pokračovat aţ po projednání
a schválení dalšího postupu stanoveného POS.

g) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo
ke změně hloubky uloţení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě.
Odkryté vedení je povinen zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
h) V místech, kde úloţný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup
apod. je povinen zemní práce vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad
PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
§ 3 bod b.1., příloha č. 3 kap. IV. čl. 3. a 4.).
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i)

Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, je povinen vyzvat POS
ke kontrole vedení před zakrytím. Aţ po následné kontrole je oprávněn provést
zához.

j)

Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lano,
uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly, apod.), které jsou
součástí vedení, není oprávněn ani dočasně vyuţívat k jiným účelům, a taková
zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna.

k) Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíţdět vozidly nebo stavební
mechanizací, do doby, neţ bude vedení zabezpečeno proti mechanickému
poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS.
Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinen
respektovat výšku vedení nad zemí.
l)

Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) není oprávněn měnit niveletu terénu,
vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch
(např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

m) Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti
od NVSEK, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby
ani mechanizace přiblíţit k vedení na vzdálenost menší neţ 1 m (čl. 275 ČSN 34
2100).
n) Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech,
kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
o) Je povinen kaţdé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení
SEK neprodleně oznámit Poruchové sluţbě Telefonica O2 Czech Republic, a.s.,
na telefonní číslo 800 184 084.
13. Vodoprávnímu úřadu bude minimálně 14 dní předem oznámen termín zahájení stavby
a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Ve stejném termínu
bude zdejšímu úřadu předloţen plán kontrolních prohlídek stavby.
14. Stavba bude provedena organizací oprávněnou k provádění staveb vodních děl,
nebo montáţních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů.
15. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu do staveniště
umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrţí stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude
právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje
na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveniště do kolaudace vodního díla.
16. Vodoprávní úřad pro dohled stavebního úřadu stanovuje kontrolní prohlídky stavby:
1) ve fázi č. 4. – propust
2) ve fázi č. 5. – sypání a hutnění tělesa hráze
17. Stavba bude dokončena do 30. listopadu 2012.
18. Po dokončení stavby vodního díla je investor povinen požádat vodoprávní úřad
o vydání kolaudačního souhlasu. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního
souhlasu.
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19. Žádost pro vydání kolaudačního souhlasu bude doložena všemi povinnými doklady
podle ustanovení § 11 a) vyhlášky č. 432/2001 Sb. (zejména se jedná o popis
a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení zapsaných ve stavebním
denníku; doklad o vytýčení stavby – zápis ve stavebním deníku; zaměření skutečného
provedení stavby zakreslené do katastrální mapy; doklady o výsledcích předepsaných
zkoušek, certifikáty a prohlášení o shodě na použité materiály; dokumentace
skutečného provedení stavby; zápis o odevzdání a převzetí stavby).
20. Nejpozději s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu provozovatel vodoprávnímu
úřadu ke schválení předloží manipulační a provozní řád, stanovující manipulaci
při normálních i mimořádných podmínkách.

II.B

zařazuje

podle ustanovení § 61 odst. 5 vodního zákona, vodní dílo „PPO v povodí Hadího potoka –
poldr v k.ú. Ostrov u Lanškrouna“ z hlediska TBD (technicko-bezpečnostního dohledu)
do IV. kategorie.
Pro vodní dílo z hlediska TBD se ukládají tyto povinnosti:


Budou dodrţeny podmínky pro provádění dohledu nad vodními díly určené vyhláškou
č. 471/2001 Sb., o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly, pro IV. kategorii
TBD.

II.C
Území dočasné zátopy Ostrovského poldru, nacházející se na pozemcích parc. č. 6131,
6357, 6437, 6439, 6440, 6469, 6474, 6475, 6476, 6477, 6478, 6482, 6483, 6484, 6487, 6488,
6489, (PK 3038/1), (PK 3039/1) a (PK 3684/3) v kat. území Ostrov u Lanškrouna,
je klasifikováno podle ustanovení § 68 odst. 1 vodního zákona, jako území určené
k řízeným rozlivům povodní.
Pro území určené k řízeným rozlivům povodní se stanovují následující podmínky jeho
využití:
1.

Na pozemcích, leţících v území určeném k řízeným rozlivům povodní bude hospodařeno
v souladu se schváleným Plánem společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy
v kat. území Ostrov u Lanškrouna.

2.

Pozemky budou uţívány s péčí řádného hospodáře.

3.

V území určeném k řízeným rozlivům povodní nebudou skladovány rozplavitelné
materiály (dřevní kulatina, palivové dříví, hnojníky, sena, stavební materiály…).

4.

V území určeném k řízeným rozlivům povodní nebudou prováděny terénní úpravy
vedoucí k navyšování nivelety terénu a umisťovány stavby.

5.

Případný chov zvěře bude veden tak, aby zvěř měla moţnost dostat se na výše poloţené
území, leţící mimo dočasnou zátopu Ostrovského poldru (území určené k řízeným
rozlivům povodní).
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Změny v uţívání pozemků, umístění a provádění staveb a zařízení, terénní úpravy, a dále
činnosti, které mohou ovlivnit vodní poměry v území určeném k řízeným rozlivům
povodní budou projednány s místně a věcně příslušným vodoprávním úřadem (Městský
úřad Lanškroun, Odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Lanškroun).

Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí
Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:
-

Doleţal Zdeněk, Ostrov
Kavka František, Ostrov
Kutnar Miloslav, Ostrov
Mannel Josef, Ostrov
Obec Ostrov, Ostrov
Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště
Svitavy, Svitavy
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné nad Orlicí
- Český rybářský svaz, místní organizace Lanškroun, Lanškroun

Odůvodnění
Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad, obdrţel dne 4. ledna 2010 ţádost
oprávněného ţadatele, Ministerstva zemědělství, Pozemkového úřadu Ústí nad Orlicí,
se sídlem Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, kterým bylo poţádáno o udělení povolení
k provedení stavby vodního díla „PPO v povodí Hadího potoka – poldr v k.ú. Ostrov
u Lanškrouna“, v kat. území Ostrov u Lanškrouna. Zároveň bylo poţádáno o povolení
k nakládání s vodami – akumulaci povrchových vod.
Ţádosti byly postupně doloţeny všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a 6 vyhlášky
č. 432/2001 Sb., o dokladech ţádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náleţitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady.
Podle ustanovení § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona
a správního řádu, oznámil Městský úřad Lanškroun, jako příslušný vodoprávní úřad zahájení
vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům veřejnou
vyhláškou ze dne 24. února 2010 pod č.j. MULA 7207/2010/OŢP/RKo, Spis. zn.
OŢP/7186/2010/RKo.
Účastníci řízení, v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu, byli oprávnění
navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a námitky, které mohly být uplatněny nejpozději do 8dnů
ode dne obdrţení této veřejné vyhlášky, nebo při ústním jednání, jinak by k nim nebylo
přihlédnuto. Ve stejné lhůtě správní orgán v souladu s ustanovením § 136 odst. 3 správního
řádu vyzval dotčené orgány státní správy o písemné sdělení informací, které jsou důleţité pro
řízení a rozhodnutí.

Městský úřad Lanškroun
Tel.: 465 385 111, fax: 465 385 244

-10-

http://www.mulanskroun.cz

Č.j.:

MULA 7186/2010/OŽP/RKo

Vodoprávní úřad v dané věci na den 31. března 2010 svolal ústní jednání, se schůzkou
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ostrově v 10:30 h. Na tomto jednání byly projednány
podmínky hospodaření na pozemcích leţících v dočasné zátopě Ostrovského poldru.
Při tomto jednání neobdrţel správní úřad ţádné připomínky.
Stavba je součástí schválených komplexních pozemkových úprav, z toho důvodu bylo
upuštěno od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.
K záměru stavby vodního díla bylo Městským úřadem Lanškroun, Odborem stavební úřad,
Lanškroun, vydáno sdělení pod č. j. MULA 121/2010/SU/M ze dne 4. ledna 2010.
Vodoprávní úřad dále upozorňuje:
1.

Na povinnost vyplývající z ustanovení § 157 stavebního zákona, vést stavební deník,
do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se stavby, který bude
předložen při závěrečné kontrolní prohlídce.

2.

Na doporučení uvedená v posudku „Posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek
provádění technicko-bezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla
do kategorie podle § 61, odst. 4, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách“ pro vodní dílo Poldr
Ostrov u Lanškrouna, vypracovaný Ing. Jiřím Poesem, ze společnosti Vodní díla – TBD
a.s., se sídlem Hybernská 40, 110 00 Praha 1, ze dne 3. února 2010 pod značkou
OP 4976/10“:
Povinnost stavebníka je zajistit provádění dohledu jiţ v době přípravy a výstavby
díla. Dohled bude zaměřený na kvalitu prováděných prací a případné odchylky od
projektové dokumentace. Doporučujeme tuto činnost zajistit prostřednictvím
odborně způsobilé osoby, oprávněné MZe k výkonu TBD nad vodními díly
III. kategorie.
V období provozu díla doporučujeme nad rámec minimálního rozsahu zvýšit
četnost provádění prohlídek vodního díla, s přizváním příslušného vodoprávního
úřadu, minimálně na jedenkrát za 5 let. Zvýšená intenzita dohledu je dána
skutečností, ţe suchá nádrţ je specifickým vodním dílem, které plní svou hlavní
vodohospodářskou funkci pouze při výskytu povodňových průtoků. Po dokončení
stavby není moţné zavést ověřovací provoz. Při běţných stavech jsou velmi
omezené moţnosti výkonu TBD a současně při rychlém naplnění a vyprázdnění
je nezbytné zajistit spolehlivou funkci vodního díla. Podrobněji jsou podmínky
uvedeny téţ v TNV 75 2451 Suché nádrţe.

3.

Na upozornění správce povodí, Povodí Moravy, s.p., Brno, uvedená v ve vyjádření
vydaném dne 12. ledna 2010 pod značkou PM059856/2009-203/Sop:
o

Technická zařízení nádrţe budou odpovídat ČSN 75 24 10 „Malé vodní nádrţe“.

o

Provozovatel nádrţe je povinen udrţovat dílo v řádném stavu tak, aby nedocházelo
k ohroţování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných zájmů
(vodní zákon § 59 odst. 1), písm. b).

S výstavbou vodního díla – poldru souvisí další činnosti, uvedené v projektové dokumentaci
jako stavební objekty SO-07 – Ozelenění a SO-08 – Kácení. Vodoprávní úřad v dané věci
upozorňuje, ţe pro kácení dřevin, rostoucích mimo les, je nutné mít povolení ke kácení,
k jehoţ vydání je věcně a místně příslušný Obecní úřad v Ostrově. Vodoprávní úřad
s navrţenou výsadbou dřevin souhlasí s podmínkou, ţe dřeviny nebudou vysazovány na hráz
poldru a do blízkosti vypouštěcího objektu a kamenného skluzu bezpečnostního přelivu.
Městský úřad Lanškroun
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S přihlédnutím k tomu, ţe se v daném případě jedná o správní řízení o ţádosti, do okruhu
účastníků:
a) byl podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu zařazen:
- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí,
jako oprávněný ţadatel
b) byli podle ustanovení § 27 odst. 2) správního řádu zařazeni:
- Obec Ostrov, jako majitel pozemků dotčených stavbou, dočasnou zátopou
a jako obec, v jejímţ územním obvodu dojde rozhodnutím vodoprávního úřadu
k ovlivnění vodních poměrů nebo ţivotního prostředí (v souladu s ustanovením
§ 115 odst. 4 vodního zákona)
- Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště
Svitavy, Svitavy, jako majitel pozemků dotčených stavbou, dočasnou zátopou
a jako správce vodního toku, jehoţ se řízení dotýká
- Doleţal Zdeněk, Ostrov, Kavka František, Ostrov, Kutnar Miloslav, Ostrov
a Mannel Josef, Ostrov, jako majitelé pozemků dotčených dočasnou zátopou
a sousedících s pozemky plánované stavby
- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha, jako majitel (správce) sítě, která můţe
být dotčena stavbou
- Český rybářský svaz, místní organizace Lanškroun, Lanškroun, jako organizace
hospodařící na vodním toku, který bude stavbou ovlivněn
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Jablonné nad Orlicí, jako majitel
(správce) sítě, která mohla být dotčena stavbou
Závěrem lze konstatovat, ţe vodoprávní úřad posoudil předloţené ţádosti, projednal
je s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a posoudil shromáţděná stanoviska
a připomínky (které byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí – viz výroková část).
Zároveň přezkoumal doklady předloţené spolu s ţádostmi i v průběhu řízení.
Na základě výše uvedeného vodoprávní úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno
ve výroku.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí můţe účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního
řádu, odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jeţ mu předcházelo,
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním
učiněným u Městského úřadu Lanškroun. Odvolání se podává v počtu 1 stejnopisu. Nepodá-li
účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lanškroun.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uloţené
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Městský úřad Lanškroun
Tel.: 465 385 111, fax: 465 385 244
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Příloha:
1x

Ověřená projektová dokumentace včetně štítku „Stavba povolena“ (po nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí obdrží stavebník)

1x

Ověřená projektová dokumentace (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží
Obec Ostrov)

R o z d ě l o v n í k
Doručí se:
Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
- Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí
Účastníci vodoprávního řízení podle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu obdrží
oznámení o zahájení vodoprávního řízení veřejnou vyhláškou
Dotčené správní úřady:
- Městský úřad Lanškroun, odbor stavební úřad, Lanškroun
- Městský úřad Lanškroun, odbor ţivotního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny,
Lanškroun
- Městský úřad Lanškroun, odbor ţivotního prostředí, orgán ochrany zemědělského
půdního fondu, Lanškroun
- Městský úřad Lanškroun, odbor ţivotního prostředí, orgán lesního hospodářství,
Lanškroun
- Městský úřad Lanškroun, odbor investiční, památková péče, Lanškroun
- Obecní úřad Ostrov, Ostrov
- Městský úřad Lanškroun, Kancelář starosty a tajemníka, Lanškroun
Na vědomí:
-

Město Lanškroun, Lanškroun
Obec Ţichlínek, Ţichlínek
Povodí Moravy, státní podnik, Brno
Telefónica O2, a.s., Pardubice
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Lanškroun

Městský úřad Lanškroun
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Upozornění!
Vyvěšení této vyhlášky okamţitě po jejím obdrţení po dobu 15dnů (v souladu s ustanovením
§ 115 odst. 8 vodního zákona) způsobem v místě obvyklým zajistí Obecní úřad Ostrov
a Městský úřad Lanškroun. Zároveň uvedené úřady ţádáme o navrácení tohoto oznámení
s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis orgánu).

Richard Kohout
referent odboru ţivotního prostředí

vyvěšeno:

Městský úřad Lanškroun
Tel.: 465 385 111, fax: 465 385 244

sejmuto:
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