
rá Boleslav

i : l' !

. , .
r
ti

Městský úřad B

Pracoviště Praha
oDBoR ŽrvornÍHo PRoSTŘEDÍ

3. 110 01 Praha 1. Z22I 621 llt
j.: 100/1822212014 23112 N5

Vyřizuje: Mgr. Michaela Pťokopová
? 221 62t 2',78
XMichaela.prokopova@brandysko.cz

Povodí Labe' státni podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Krá|ové

ÚŘlrs elĚs.rvse
ZAPY

DošLo DNE:] ) .u$. lul!

Č.J.: í.ls
PŘíLoHY:

V Praze dne 8.9.2014

Věc: Povo|ení mimořádné manipu|ace na VD Brandýs nad Labem podle $ 59
odst. 4) zák. č.25412001 Stl.' o vodách aozměně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon)

RoZHoDNUTÍ

odbor životního pros1ředí Městského úŤadu Brandýs n. L. _ St. Boleslav jako příslqsný
vodoprávní úřad podle $ 1 04 a $ 106 vociního zákona Povodí Labe, státni podnik, Víta
Nejedlého 951' 50003 Hradec Králové, ICo:7089Ůtj05, CZ-NACE:SO, po provedeném
řízení podle ustanovení $ 115 vodního zákona

p0vo lu je

provedení mimořádné manipu|ace pod|e $ 59 odst. 4 vodního zákona

v termínu 6. t0. 20|4 (0:00) * 19' r0. 2014 (24:00) o 1,00 m od nominá|ní
hladiny 168,89 m.n.m., tj. na kótu 1ó7,89 m.n.m.

v termínu 20. 10.2014 (0:00) - 31. 10. 2014 (24:00) o 0,65 m od nominální h|adiny
168'89 m.n.m', tj. na kótu 1ó8,24 m'n.m.

Povolení se uděluje za předpokladu. že splníte tyto p.qdrrr]iuky:
1. Snižovríní hladiny bude prováděno postupně s takovou max. rychlostí, aby

nemohlo dojít ke splavení rybí obsádky a ryby měly možnost se stáhnout do míst
s dostatečnou hloubkou. Bude zabezpečena spolupráce s příslušným rybářským
svazem tak, aby došlo k omezení či zamezeni případnémo úhynu ryb'

2' Povodí Labe, státní podnik zajistí kontrolu celé délky vzdutí a přenos mlŽů, kteří
při poklesu vodní hladiny Zůstanou v obnaŽených nánosech a jiných místech
vodního toku. Mlži budou přesunuti do takoq'ch míst řeky Labe v úseku vzdutí,
kde nebudou poklesem vociní h1adin1, ohroženi a zároveň se subtrátem co nejvíce
podobnému místu, ve kterém byli mlŽi nalezeni a sebráni.

3. V pŤípadě hrozicího nebezpečí pro živočichy, rostliny či samotné ýznamné
kajinné prvky, budou práce zastaveny a bude informován příslušný orgán
ochrany přírody a krajiny MěU Brandýs nad Labem-Stará Bolesiav.
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4. oprava břehového opevnění bude provedena ve stávajících parametrech (dlažba
v betonu).

5. Plavidla nacháze1icí se ve zdrži vodního díla Brandýs nad Labem musí bý
v dostatečném předstihu před zahájením sniŽování hladiny ve zdrŽi odklizena do
r,yhrazen1Ích bezpečný.ch míst s ohledem na ponory plavide1.

6. V případě, Že Z technických' či jiných clůvodů nebude r,ýše uvedené povolení
sníŽení hladiny ve zdržt realizovifu-ro' bude toto nahlášeno zdejšímu odboru a
všem účastníkům řízení.

7' Konečný termín manipulace bude ozni{men všem účastníkům řízení.

StručnÝ popi szilrně1u :
Jená se o mimořádnou manipulaci na VD Brandýs nad Labem, která spočívá ve

snížení hladiny ve zdrži v termínu 6' 1'0.2014 (0:00) _ 19. 10' 2014 (24:00) o 1,00 m
od nominální hladiny 168,89 m.n.m'' tj. na kótu 167,89 m.n.m. a v termínu 20. 10.
2014 (0:00) _ 31. 10. 2014 (24:00) o 0,65 m od nominální hladiny 168,89 m.n.m., tj. na
kótu 168'24 m.n.m. SníŽení hladlny umožní provedení opraly břehového opewění na
pravém břehu homího plavebního kanálu (ř.km. 8ó5'16-865,36) a opravu břehového
opevnění Celákovického potok.a na zaústění do Mlýnského odpadu. Zároveň tímto
bude umoŽněna společnosti Mlýn Čelakovice spol. s.r.o. úprava průtokoqých profilů
Mlýnského odpadu za účelem dosaŽení optimálního q'uŽití ýkonu MVE.

odůvodnění

Zádost o povolení mimořádné manipulace byla zdej šímu odboru doručena dne
25.3.2014 pod č.j. 100/1822212014' Zdejši odbor oznámil záměr provedení mimořádné
manipulace usnesením ze dne 24.4.2014 pod čj. 100/18222l2014-ozn' Ve stanoveném
termínu obdrŽel zdejší odbor r,1'jádření PraŽských vodovodů a kana|izaci, a.s. ze dne
13.5'2014 pod čj. PVK 20396loTPC-62ll4. Státní plavební sprár,y ze dne26.5.2014
pod č j. 2493lPH/14 a stanovisko spol. Mlýn Čelákovice spol. s.r.o. ze dne 9.5.2014, ve
kterém poŽádal o změnu ve sniŽení hladiny v termínu 20, 10. 2014 (0:00) _ 31' 10.
2014 (24:00) o 0,65 m od nominální hladiny 168,89 m.n.m., tj' na kótu 168,24 m.n.m.
Ml;im Čelakovice spol. s.r.o. poŽádal o zménl zdůvodu zamýšleného pročištění a
úpralry prutokolrych profilů Mlýnského odpadu. Uvádí, Že snížením hladiny o
požadovaných 65 cm (původně navrŽeno 50 cm) nedojde k zaplavovríním Mlýnského
odpadu a bude možné v celém období manipulace provádět pročištění Mlýnského
odpadu.

Zdejší odbor obdrŽel dne 2.720141 souhlas Povodí Labe' státní podnik
s poŽadavkem společnosti M|ýn Ce|ákovice spol. s.r.o.

Na zrík1adě tohoto souhlasu byla tato změna v provedení mimořádné
manipulace oznámena usnesením zdejšího odboru ze dne 3.7 .2014 pod čj'
I00/18222l20l4-ozn.2 a účasníci řízení měli možnost v termínu do 15 dnů od obdržení
usnesení se k této změně q'jádřit. Ve stanoveném termínu se lyjádřili: Záv|ahy Přetov
nad Labem s.r.o. dne 10.7.2014 a Státní plavební správa dne 21.7.2014 pod čj.
4592/PHl14.

Dále bylo k provedení mimořádné manipulace předloŽeno: Rozhodnutí
Krajského uřadu Středočeského kraje o udělení wýjimky z ochranných podmínek
zvláště chráněných živočichů ze dne 28.7.2014 pod čj. 097547 /20I4/KUSK, závazné
stanovisko orgánu ochrany přírody a kajiny oŽP MěÚ Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav ze dne 10.6.2014 pod č.i. 10012806212014 a doplnění závazného stanoviska
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oígánu ochrany přírody a kajiny oŽP MěÚ brandýs nad Labem-Stará Boleslav ze dne
15.7.2014 pod čj. 100/39044120|4.

Poučení  účastníků

Proti tomuto rozhodnutí můŽe účastník řizen:, podat podle $ 83 odst. 1 zák.
č' 50012004 Sb., v platném znění, správní řád, odvolriní, ve kterém se uvede vjakém
rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo
nesprármost rozhodnutí nebo Ťízeni' jež mu pŤedchrízelo, ve lhůtě 15 dnů ode dnejeho
ozniímení podáním učiněným u zdej šího odboru a to ke IGaj skému uřadu
Středočeského kraje.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením $ 85 odst. 1 správního řádu
odkladný účinek. odvolaní jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

l7 %."á, '
Ing. Vlastislav Horáček

vedoucí odboru Životního prostředí
Na doručenku:

1' Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951' 500 03 Hradec Králové
2. Lacerta a.s. Zápy,250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
3. PVK a.s., Pařížská 1 1, 110 00 Praha 1
4. státní plavební správa, Jankovcova 4, I70 04 Ptaha7
5. Energo.PRo-Czech, Nám. Miru62/39' 265 02 Svitaly
6. Pan František Jampílek' Na Pruhu 335, 250 89 Lázně Toušeň
7. Pražská vodohospodařská společnost, Žatecká I10l2,1 10 00 Praha 1
8. CRs' KNovým domkům 82' 159 00 Praha 5
9. Mlýn Čelríkovice spol. s.r.o., Na Hrádku 1048,250 88 Čelákovice
10. Kovohutě Holding DT, a.s., KřiŽíkova 270, 250 88 Čeliíkovice
1|' Závlahy Přerov nad Labem s.r.o.' 289 16 Přerov nad Labem 384
12. RenoEnergie, a.s., Na Lysině 1 181/6' 140 00 Praha 4
13. Predax Finance' s.r.o', Chotutická 503/5, i08 00 Praha 10
14. Centrum vodních sportů Blandýs o.s., P|antáž 395 ' 250 01 Brandýs nad

Labem
15. Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav' 250 01 Brandýs nad Labem _

Stará Boleslav + lyhl.
16' Městys Zápy ' Zápy 71' 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Bo|g5]ay +'"Yhl.
17. Městys Lrízně Toušeň, Hlavní 56, 250 89 Lžnné Toušeň + vyhl.
18. obec Káraný, Václavská 19,250 75 Káraný + r'yhl.
19. Město Čeliíkovice, niím. 5. května 1111,250 88 Celakovice + lyhl.
20. Město Lysá nad Labem, Husovo nin.rl.23,289 22 Lysá Nad Labem + r,yhl.
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