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Oprávněná úřední osoba:
Ing. Svobodová - referent odboru životního prostředí
Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.:
Kinský dal Borgo, a.s., Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1
Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.:
účastníci stavebního řízení dle § 109 pís. e) a f), kteří se identifikují označením pozemků a staveb
evidovaných v katastru nemovitostí: st.p. 78 (č.e. 1), p.č. 230/39, 230/40, 230/41, 230/44, 230/45, 230/46,
230/47, 230/48, 230/49, 232/2, 232/4 a 488 v k.ú. Dobšín, st.p. 25/1 (č.p. 41), 26 (č.p. 40), p.č. 194/3 a
194/4 v k.ú. Podkost
Obec Libošovice, Libošovice 104, 507 44 Libošovice
Obec Dobšín, Dobšín 51, 294 04 Dolní Bousov
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

č. 125/18
Výroková část:
Odbor životního prostředí Městského úřadu v Jičíně, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a
§ 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 12.2.2018
podal
Kinský dal Borgo, a.s., IČO 27461602, Komenského 5, 503 51 Chlumec nad Cidlinou IV,
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení stavebníkovi
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podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona vydává
stavební povolení
k záměru:
Revitalizace údolí Plakánek, včetně rybníků Obora, Černý a Bílý
(dále jen "stavba").
Popis povolované stavby:


SO 01 – Revitalizace rybníka Černý (kromě 3 tůní na přítoku do rybníka) – odbahnění suchou
cestou – 4 857 m3 (sediment odvezen k terénním úpravám do bývalého lomu na pozemku p.č.
207, k.ú Dobšín – SO 07), oprava hráze, výstavba nového bezpečnostního přelivu, výměna
požeráku, vše na pozemcích st. p. 146, parc. č. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11/1, 439/2, 440/2 v k.ú. Podkost a
p.č. 440/1 v k.ú. Dobšín



SO 02 – Revitalizace rybníka Obora (kromě 3 tůní na přítoku do rybníka) – odbahnění mokrou
cestou – 16 182 m3 (sacím bagrem, odtěžený sediment flexibilním potrubím doveden do
odvodňovací laguny SO 08 na pozemcích p.č. 230/11 a 230/22 v k.ú. Dobšín, přebytečná voda
potrubím odvedena do rybníka Černý), oprava hráze, oprava bezpečnostního přelivu a spadiště
z bezpečnostního přelivu, oprava vypouštěcího zařízení, vše na pozemcích st. p. 94, parc. č.
232/1, 245/3, 256, 257, 258, 259, 261, 265, 491, 523, 524/1 v k.ú. Dobšín



SO 03 – Revitalizace rybníka Bílý (včetně biotopové tůně) – odbahnění suchou cestou – 38 050
m3 (sediment odvezen k terénním úpravám do bývalého lomu na pozemku p.č. 207, k.ú Dobšín –
SO 07), oprava opevnění hráze, oprava skluzu pod spadiště ze sdruženého funkčního objektu a
biotopová tůň, vše na pozemcích p.č. 18, 23/1, 160, 161/1, 173, 431, 433/2, 434/1, 434/2, 436/2,
524/2 v k.ú. Podkost



SO 04 – Sedimentační překážka - překážka vyzděná z pískovce na cementovou maltu sloužící
k omezení vnosu sedimentu do údolí Plakánek na pozemcích p.č 245/1, 247 v k.ú. Podkost

Jedná se o údržbu a změnu dokončených staveb, pouze SO 04 – Sedimentační překážka je stavbou novou.
Podrobný popis navržených opatření obsahuje předložená projektová dokumentace „Revitalizace údolí
Plakánek, včetně rybníků Obora, Černý a Bílý“, kterou vypracoval Ing. Zdeněk Andrýs a Ing. Štěpán
Plodek (ČKAIT 0602540), ENVICONS s.r.o., IČ: 27560015, zak.č. 13/2017.
Projektová dokumentace dále obsahuje stavební objekty SO 05 – Tůně, SO 06 – Doplňková opatření, SO
07 – HTÚ (hrubé terénní úpravy), SO 08 – Odvodňovací laguna a SO 09 – Vegetační úpravy.
Stavební objekty SO 05 – Tůně, SO 07 – HTÚ, SO 08 – Odvodňovací laguna, 3 tůně na přítoku do
rybníka Černý (součást SO 01) a 3 tůně na přítoku rybníka Obora (součást SO 02) byly povoleny
územním rozhodnutím MěÚ Sobotka č.j. MUSO 2845/2017/SU/330/A20 ze dne 3.12.2017 a nejsou
předmětem stavebního povolení. Ostatní objekty souboru revitalizačních opatření nevyžadují postup dle
stavebního zákona, nejsou tudíž ani předmětem stavebního povolení.
Účelem stavby je v případě SO 01, SO 02 a SO 03 odbahnění a údržba stávajících vodních děl (rybníků)
s realizací některých nových objektů, které na vodních dílech chyběly nebo zlepší jejich funkci
(bezpečnostní přeliv na Černém rybníku, biotopová tůň na Bílém rybníku…) Účelem SO 04 –
Sedimentační překážka je zpomalení zanášení zejména vodních ploch a koryt vodních toků v údolí
Plakánek.

Č.j. MuJc/2018/16465/ZP/Svo

str. 3

Dotčené vodní toky: Klenice IDVT: 10100168 (SO 02 a SO 03) a bezejmenné vodní toky IDVT:
10182384 (SO 01) a 10182387 (SO 04), číslo hydrologického pořadí a podpořadí 1-05-02-081, vodní
útvar HSL_2030 – Klenice od pramene po ústí do toku Jizera.
Podmínky pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona,
ustanovení § 115 stavebního zákona:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení, kterou v prosinci 2017
vypracoval Ing. Štěpán Plodek (ČKAIT: 0602540), EVICONS s.r.o., Hradecká 569, 533 52
Pardubice – Polabiny, IČ: 27560015, zak.č. 13/2017. Případné změny nesmí být provedeny bez
předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavbu provede stavební podnikatel oprávněný k provádění stavebních prací jako předmětu své
činnosti podle zvláštních předpisů. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Před zahájením stavby
stavebník písemně vodoprávnímu úřadu doloží jméno (název) dodavatele stavby a jeho oprávnění.
3. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a
dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné
technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb.,
o technických požadavcích pro vodní díla.
5. Stavebník zajistí dodržení těchto podmínek dotčených orgánů:
a) MěÚ Jičín, oddělení státní památkové péče – MuJc/2018/743/PP/Mez ze dne 8.2.2018


Před započetím prací spojených s přezdíváním a přespárováním hráze rybníku Bílý bude
proveden reprezentativní vzorek přezdívání, včetně způsobu spárování, o rozměrech cca 1 m
x 1 m, který prokáže, že způsob zdění a spárování odpovídá schválené projektové
dokumentaci (včetně podmínky č. 1 závazného stanoviska MěÚ Jičín, oddělení památkové
péče, č.j. MuJc/2017/18967/PP/Mez, zn. MuJc/2017/18967/PP/Mez/17 ze dne 9.10.2017, pro
další přípravu stavby – Při přezdívání kamenné hráze rybníku Bílý bude zachován stávající
tradiční způsob zdění a vazby jednotlivých kamenů – tj. malta pouze vyplňuje vzniklou spáru
mezi kameny, nerovnosti v ložných plochách do sebe zapadnou, spára je minimální a
ustoupená za líc zdiva). Práce jako celek na přezdívání a přespárování hráze rybníku Bílý
budou provedeny až poté, kdy bude soulad vzorku s požadavky uvedenými v předchozí větě
posouzen v rámci kontrolního dne a Městským úřadem Jičín, oddělením památkové péče,
bude konstatováno, že vzorek odpovídá technologickým a vzhledovým požadavkům.

b) Ministerstvo vnitra, generální ředitelství HZS ČR – MV-90946-12/PO-PRE-2017 ze dne
26.1.2018


Při realizaci uvedené stavby musí být zajištěn příjezd jednotek požární ochrany k objektům a
budovám v přilehlých ulicích a průjezdnost příjezdových komunikací do navazujících obcí.



Nesmí dojít ke zhoršení stávajících podmínek požární ochrany, resp. k přemístění nebo
zrušení hydrantů, které plní funkci vnějšího zdroje požární vody nebo jiného zařízení plnícího
tuto funkci.



Případné uzavírky nebo omezení na komunikacích při realizaci stavby je třeba oznámit
v předstihu (14 dnů) na krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje.

c) KŘ Policie Královéhradeckého kraje – KRPH-67439-1/ČJ-2017-050406 ze dne 19.7.2017


Pokud při vlastní stavbě bude nutno provést zásahy do vozovky, popř. jiné omezení
silničního provozu, před zahájením prací požádá zhotovitel stavby popř. investor nebo
projektant v dostatečném časovém předstihu (min. 30 dnů), o vydání stanovení dopravního
značení na příslušný silniční úřad pověřené obce, a to po předchozím vyjádření zdejšího DI
PČR Jičín k předloženému projektu dopravního značení, který bude aktuální k dopravní
situaci v dané lokalitě.
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Při provádění prací musí zůstat zachována dopravní obslužnost komunikace, zejména
minimální šíře jednoho jízdního pruhu 2,75 m, a to v celém úseku provádění prací. Pokud
tuto podmínku nelze splnit, bude tento fakt promítnut do projektu dopravního značení.

6. Stavebník zajistí splnění těchto podmínek účastníků řízení:
a) Obec Dobšín – vyjádření ze dne 8.1.2018


Přístupové cesty k dotčeným pozemkům, které jsou ve vlastnictví obce Dobšín budou
uvedeny do původního stavu.



Komunikace v obci Dobšín bude udržována v čistém stavu, v případě znečištění bude
neprodleně provedena náprava.

b) Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Labe – LCR953/003072/2017 ze dne 28.7.2017


Stavbou retenční překážky (SO 04) bude přímo dotčen tok (IDVT: 10182387) ve správě LČR



Stavba retenční překážky bude v majetku investora a Lesy České republiky, s.p. neponesou
zodpovědnost za poškození tohoto objektu vlivem klimatických činitelů.



Veškeré údržbové práce spojené s výše uvedenými klimatickými činiteli, např. odstraňování
naplavenin a poškození konstrukcí objektu, bude majitel stavby provádět na vlastní náklady.

7. Po celou dobu stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „Stavba povolena“.
8. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2022.
9. Stavebník vodoprávnímu úřadu oznámí zejména tyto etapy pro provedení kontrolní prohlídky
stavby:


Před započetím prací spojených s přezdíváním a přespárováním hráze rybníku Bílý po
provedení reprezentativního vzorku přezdívání, včetně způsobu spárování o rozměrech cca 1
x 1 m (přizvat MěÚ Jičín, oddělení památkové péče)



Po opravě objektů na rybníce Obora, vytvoření bezpečnostního přelivu a opravě vypouštěcího
zařízení na rybníce Černý, opravě odpadního koryta z rybníka Bílý.

10. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
11. Po skončení prací je třeba vodoprávní úřad požádat o vydání kolaudačního souhlasu dle § 122
stavebního zákona. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník doloží:


certifikáty a prohlášení o shodě na výrobky mající rozhodující význam na výslednou kvalitu
vodního díla (zejména roury, trubky, betony, kamenivo…)



doklad o provedení stavby organizací oprávněnou k provádění stavebních prací jako
předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů, ze kterého bude zřejmé, že stavba byla
provedena dle ověřené projektové dokumentace a v souladu s platnými právními přepisy a
normami – zápis o odevzdání a převzetí stavby pokud byl sepsán



geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích x, y, z



geometrické plány hrází rybníků (Bílý, Černý, Obora) pro zápis do katastru nemovitostí
vypracovaný dle vyhlášky č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl
evidovaných v katastru nemovitostí, pokud dojde realizací stavby ke změně průmětu hráze
oproti stavu zapsanému v katastru nemovitostí



popis a zdůvodnění odchylek od stavebního povolení a projektové dokumentace



3 x dokumentaci skutečného provedení stavby pokud došlo k odchylkám oproti ověřené
projektové dokumentaci



závazná stanoviska, případně vyjádření dotčených orgánů k užívání stavby – z pohledu
ochrany ZPF, státní správy lesů, zákona o odpadech ORP Mladá Boleslav, SPP, ochrana
ZPF, státní správa lesů, příp. odbor dopravy ORP Jičín, Správa CHKO Český ráj



prohlášení zhotovitele stavby o tom, že provedl stavbu v souladu s podmínkami stavebního
povolení a ověřenou projektovou dokumentací, že byly provedeny zkoušky a měření
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předepsané zvláštními právními předpisy (hutnění, vhodnost použitých zemin) a pro stavbu
byly použity výrobky ve smyslu § 156 stavebního zákona


stavební deník (k nahlédnutí)



doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich
využití nebo odstranění



zápisy (protokoly) o provedených kontrolách dotčených sítí technického vybavení (Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., ČEZ Distribuce, a.s., Vodohospodářská a obchodní
společnost, a.s.); příp. doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k
obnažení podzemních vedení inženýrských sítí



doklad o protokolárním předání dotčených pozemků a staveb jiných vlastníků - LČR, Obec
Libošovice (zejména komunikace), Obec Dobšín (zejména komunikace) a pozemků
použitých pro odvoz sedimentu (mimo komunikace) – p.č. 194/3 a 194/4 v k.ú. Podkost

12. Nejdéle do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu požádá vlastník rybníků (stavebník) věcně a
místně příslušný vodoprávní úřad o povolení nakládání s vodami pro rybník Černý, případně rybník
Obora a o nové nakládání s vodami či změnu stávajícího povolení nakládání s vodami na rybníku
Bílý, tak aby splňovalo předepsané obsahové náležitosti povolení nakládání s vodami. Společně
s žádostí o povolení nakládání s vodami, případně následně, budou předloženy příslušným
vodoprávním úřadům ke schválení manipulační řády těchto vodních děl.

Vodoprávní úřad podle § 61 odst. 5 vodního zákona rozhoduje o zařazení stavby vodních děl – rybníků
Černý (zejména na pozemku p.č. 4, k.ú. Podkost), Obora (zejména na pozemku p.č. 257 v k.ú. Dobšín) a
Bílý (zejména na pozemku p.č. 161/1 v k.ú. Podkost) do kategorie technickobezpečnostního dohledu
(TBD):
IV. kategorie
Dohled provádí vlastník vodního díla (pokud neurčil jinou osobu) v rozsahu podle § 62 vodního zákona a
vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly (obchůzky 1x za měsíc, o
kterých se pořídí písemný záznam; 1x za 10 let přizvat vodoprávní úřad).

Další účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a
doplňků (dále jen „správní řád“) :
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Na Tobolce 428, Holínské Předměstí, 506 01 Jičín 1

Odůvodnění:
Dne 12.2.2018 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou stavbu „Revitalizace údolí
Plakánek, včetně rybníků Obora, Černý a Bílý“ (SO 01: x 1005267, y, 686604, SO 02: x 1006257, y
687074, SO 03: x 1005309, y 686389 a SO 04: x 1005921, y 686480). Uvedeným dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Stavba se nachází ve správním obvodu vodoprávního úřadu MěÚ Jičín a Magistrátu města Mladá
Boleslav. V souladu s § 11 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a
doplňků (dále jen „správní řád“) došlo k dohodě mezi vodoprávními úřady Magistrátu města Mladá
Boleslav a Městského úřadu Jičín, že správní řízení povede vodoprávní úřad MěÚ Jičín, protože
rozhodující část údolí Plakánek a 2 z odbahňovaných rybníků i sedimentační překážka se nalézají ve
správním obvodu vodoprávního úřadu MěÚ Jičín.
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Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 61 odst. 4 vodního zákona a § 6
vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení,
souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:
 projektovou dokumentací vypracovanou oprávněným projektantem - Ing. Štěpán Plodek (ČKAIT:
0602540), EVICONS s.r.o., Hradecká 569, 533 52 Pardubice – Polabiny, IČ: 27560015, zak.č.
13/2017
 posudky TBD na rybník Černý, Bílý a Obora
 souhlasy vlastníků dotčených pozemků dle § 184a stavebního zákona
 plánem kontrolních prohlídek
 rozhodnutími o povolení kácení dřevin – SCHKO Český ráj (SR/0010/LI/2018-3/310 ze dne
4.2.2018) a Obecní úřad Libošovice (1/2018 ze dne 14.1.2018)
 závazným stanoviskem MěÚ Jičín, oddělení památkové péče – MuJc/2018/743/PP/Mez ze dne
8.2.2018 a MuJc/2017/18967/PP/Mez ze dne 9.10.2017
 stanovisky správců dotčených vodních toků – Povodí Labe, s.p. (PVZ/17/29026/Do/0 ze dne
8.8.2017) a LČR s.p., správa toků – oblast povodí Labe (LCR953/003072/2017 ze dne 28.7.2017)
 stanovení příslušného správního orgánu pro provedení územního řízení – Ministerstvo pro místní
rozvoj – MMR-31542/2017-83/2231 ze dne 22.8.2017
 vyjádření Ministerstva životního prostředí č.j. MZP/2017/710/400 ze dne 29.8.2017
 sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje – 108397/2017/KUSK ze dne 8.9.2017 – nepodléhá
zjišťovacímu řízení
 doklady SCHKO Český ráj – stanovisko SR/1514/LI/2017-2/740 ze dne 10.8.2017, vyjádření
SR/1754/LI/2017-2/330 ze dne 20.9.2017, závazné stanovisko SR/1362/LI/2017-3/240 ze dne
20.9.2017, rozhodnutí SR/1353/LI/2017-3/720 ze dne 10.8.2017 a rozhodnutí SR/1354/LI/20173/710 ze dne 31.8.2017
 vyjádřením Obec Dobšín – ze dne 8.1.2018
 stanoviskem Obec Libošovice – ze dne 17.8.2017
 vyjádřením SÚ Sobotka z pohledu územně plánovací dokumentace – MUSO
1531/2017/SU/330/A20 ze dne 14.7.2017
 vyjádřením SÚ Dolní Bousov – MUDB/1739/17/Brz ze dne 17.8.2017
 vyjádřením OŽP Magistrátu města Mladá Boleslav – ŽP-336.2-33595/2017 ze dne 28.7.2017 a
ŽP-336.2-24954/2017 ze dne 6.6.2017
 souhlasem dle § 14 odst. 2 lesního zákona OŽP Magistrátu města Mladá Boleslav –
33598/2017/OPLOO/luka ze dne 7.9.2017
 rozhodnutím o uložení sedimentu dle § 6a odst. 1 zákona o ochraně ZPF - OŽP Magistrátu města
Mladá Boleslav – 33758/2017/OPLOO/daze ze dne 25.7.2017
 vyjádřením odboru dopravy Magistrátu města Mladá Boleslav – ODSH-253-280/2017-22/179
 závazným stanoviskem vodoprávního úřadu Magistrátu města Mladá Boleslav – č.j.
40529/2017/VH/JiMa ze dne 20.9.2017
 souhrnným stanoviskem OŽP MěÚ Jičín – ŽP-02/18384/2017/BiT ze dne 10.7.2017
 souhlasem s odnětím ze ZPF OŽP MěÚ Jičín – ŽP-02/18615/2017/Pol ze dne 11.7.2017
 souhlasem dle § 14 odst. 2 lesního zákona OŽP MěÚ Jičín – ŽP-02/18377/2017/BiT ze dne
20.7.2017
 vyjádřením odboru dopravy MěÚ Jičín – MuJc/2017/18470/DOP/MoE ze dne 8.9.2017
 stanoviskem KŘ Policie Královéhradeckého kraje – KRPH-67439-1/ČJ-2017-050406 ze dne
19.7.2017
 stanoviskem KŘ Policie Středočeského kraje – KRPS-253147/ČJ-217-010706-KOM ze dne
11.8.2017
 vyjádřením LČR, s.p. – LCR174/000077/2018 ze dne 9.1.2018
 stanoviskem KHS Středočeského kraje – KHSSC 69438/2017 ze dne 9.1.2018
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sdělením KHS Královéhradeckého kraje – S-KHSHK 22771/2017/HOK.JC/Se ze dne 3.8.2017
závazným stanoviskem Ministerstva vnitra, generálního ředitelství HZS – MV-90946-12/POPRE-2017 ze dne 26.1.2018
závazným stanoviskem Ministerstva obrany, sekce ekonomické a majetkové –
12025/67515/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 29.12.2017 a 96717/2017-8201-OÚZ-PHA ze dne
3.10.2017
a vyjádřeními správců inženýrských sítí – Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. (ze dne
13.12.2017), ČEZ Distribuce, a.s. (0100846446 ze dne 11.12.2017 a 1093696049 ze dne
27.7.2017), Telco Pro Services, a.s. (0200685748 ze dne 11.12.2017), České radiokomunikace,
a.s. (UPTS/OS/183920/2017 ze dne 14.12.2017), GridServices, s.r.o. (5001636340 ze dne
11.12.2017, 5001636374 ze dne 11.12.2017, 5001636381 ze dne 11.12.2017 a 5001636377 ze
dne 11.12.2017), T-Mobile Czech Republic, a.s. (E21931/17, E21930/17, E21929/17, E21928/17,
E21927/17, E21926/17, E21925/17, E21924/17, E21923/17, E21922/17, E21921/17a E21920/17
ze dne 21.6.2017), Vodafone Czech Republic a.s. (MW000006417547272 ze dne 21.6.2017),
CETIN (790288/17 ze dne 11.12.2017) a Obec Libošovice (ze dne 17.8.2017)
souhlas hospodáře s uložením sedimentu na zemědělskou půdu (FYTOSPOL s.r.o., IČ:
25628496) – podklad pro rozhodnutí o uložení sedimentu dle § 6a odst. 1 zákona o ochraně ZPF OŽP Magistrátu města Mladá Boleslav – 33758/2017/OPLOO/daze ze dne 25.7.2017
souhlasy majitelů pozemků p.č. 230/22, 230/11 v k.ú. Dobšín s realizací odvodňovací laguny (SO
08) - povolena územním rozhodnutím, a souhlas Obce Libošovice jako vlastníka pozemku p.č.,
436/2 (dotčen v rámci SO 03) a 530/1 (dotčen v rámci SO 06 – nevyžaduje postup dle stavebního
zákona) v k.ú. Podkost

Z těchto podkladů vodoprávní úřad vycházel při rozhodování.
Jelikož se jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 odst. 1 správního řádu, doručuje
vodoprávní úřad jednotlivé úkony řízení formou veřejné vyhlášky v souladu s § 112 odst. 1 stavebního
zákona a s § 144 odst. 6 a § 25 odst. 3 správního řádu
Vodoprávní úřad dne 3.4.2018 oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení,
a stanovil, že ve lhůtě do 3.5.2018 mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení
své námitky, popřípadě důkazy, s upozorněním, že jinak k nim nebude přihlédnuto a rozhodnutí ve věci
bude vydáno po tomto termínu.
Námitky účastníků ani závazná stanoviska dotčených orgánů nebyla v průběhu řízení uplatněna.
K záměru stavby vydal obecný stavební úřad Sobotka územní rozhodnutí pod č.j. MUSO
2845/2017/SU/330/A20 dne 6.12.2017 (spis.zn.: MUSO 2284/2017/SU/330/A20) a souhlas se stavbou
podle § 15 odst. 2 stavebního zákona pod č.j. MUSO 113/2018/SU/330/A20 dne 15.1.2018.
Požadavky dotčených orgánů vodoprávní úřad zapracoval do podmínky č. 5 výroku rozhodnutí a
požadavky účastníků řízení do podmínky č. 6 výroku rozhodnutí. Podmínky Lesů ČR, s.p. z vyjádření č.j.
LČR174/000077/2018 ze dne 9.1.2018 a Vodohospodářské a obchodní společnosti ze dne 13.12.2017
vodoprávní úřad nezapracoval do podmínek rozhodnutí, protože jsou totožné jako podmínky vyjádření
Lesů ČR, s.p. č.j. LCR174/001308/2017 ze dne 1.8.2017 a Vodohospodářské a obchodní společnosti ze
dne 28.6.2017, které jsou zapracované v územním rozhodnutí a zůstávají v platnosti. Obecně požadavky
účastníků řízení a dotčených orgánů zapracované v podmínkách územního rozhodnutí vodoprávní
úřad duplicitně nezapracovával do stavebního povolení a zůstávají v platnosti.
Posouzení vodoprávního úřadu:
-

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním
rozhodnutím, je úplná, přehledná a jsou v ní dostatečně řešeny obecné požadavky na výstavbu a
technické požadavky na stavby vodních děl.

-

Příjezd ke stavbě je zajištěn po místních a účelových komunikacích. Odvozní trasa sedimentu
z rybníků Černý a Bílý je zřejmá ze situace C.5

-

Odtěžený sediment z rybníku Obora bude vyvážen do odvodňovací laguny SO 08, která byla
povolena územním rozhodnutím č.j. MUSO 2845/2017/SU/330/A20 ze dne 3.12.2017 a dále použity
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na zemědělských pozemcích v k.ú. Dobšín v souladu s rozhodnutím OŽP Magistrátu města Mladá
Boleslav – 33758/2017/OPLOO/daze ze dne 25.7.2017. Odtěžený sediment z rybníků Černý a Bílý
bude odvážen k terénním úpravám SO 07, která byly taktéž povoleny územním rozhodnutím č.j.
MUSO 2845/2017/SU/330/A20 ze dne 3.12.2017. K dodatečné rekultivaci lokality „Štěrkovna“ na
p.p.č. 206 a 207 v k.ú. Dobšín vydal OŽP Magistrátu města Mladá Boleslav souhlasné vyjádření č.j.
ŽP-336.2-24954/2017 dne 6.6.2017. Těmito opatřeními příslušných správních orgánů je zajištěno
legální nakládání se sedimentem odtěženým z vodních nádrží.
-

Odbahnění rybníku Obora bude provedeno mokrou cestou, kdy nebude třeba rybník za účelem
odbahnění vypouštět. U Bílého rybníku bude za účelem odbahnění vypouštění probíhat v rámci a
v souladu s platným manipulačním řádem, který byl schválen rozhodnutím č.j. ŽP-01/352/05/Svo ze
dne 18.2.2005. Povolení vypuštění rybníka Černý za účelem odbahnění je projednáváno
v samostatném správním řízení spis.zn.: ŽP-01/9043/2018/Svo. Tím je zajištěna manipulace na
vodních dílech za účelem provedení navrženého záměru.

-

Vodoprávní úřad zajistil zapracování požadavků dotčených orgánů a jejich vzájemný soulad.

-

Vodoprávní úřad při posouzení záměru dle § 23a vodního zákona na základě stanoviska Povodí Labe,
státní podnik č.j. PVZ/17/29026/Do/0 ze dne 8.8.2017 dospěl k závěru, že lze předpokládat, že záměr
nezhorší stav vodního útvaru HSL_2030 – Klenice od pramene po ústí do toku Jizera ani nebude
mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány
a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními
předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Účastníci řízení:
 Kinský dal Borgo, a.s., jako stavebník v souladu s § 109 pís. a) stavebního zákona
 Lesy České republiky, s.p., jako vlastník dotčeného pozemku dle § 109 pís c) stavebního zákona a
správce dotčeného vodního toku v souladu s § 115 odst. 5 vodního zákona
 ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Vodohospodářská a obchodní
společnost, a.s., jako vlastníci staveb na dotčených pozemcích v souladu s § 109 pís. d)
stavebního zákona
 Obec Libošovice – jako vlastník pozemku pod opravovanou stavbou hráze rybníka Bílý dle § 27
odst. 2 správního řádu (vodoprávní úřad dospěl k závěru, že se nejedná o účastníka řízení dle
§ 109 pís. c) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu, protože opravou stávající hráze
rybníka na pozemku Obce Libošovice nemůže být již vlastnické právo prováděním stavby
dotčeno, protože samotná stavba hráze na pozemku již historicky existuje) a jako obec, v jejímž
územním obvodu může rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí,
v souladu s § 115 odst. 4 vodního zákona
 Obec Dobšín, jako obec, v jejímž územním obvodu může rozhodnutím dojít k ovlivnění vodních
poměrů nebo životního prostředí, v souladu s § 115 odst. 4 vodního zákona
 Povodí Labe, státní podnik, jako správce dotčených vodních toků v souladu s § 115 odst. 5
vodního zákona
 vlastníci pozemků a staveb: st.p. 78 (č.e. 1), p.č. 230/39, 230/40, 230/41, 230/44, 230/45, 230/46,
230/47, 230/48, 230/49, 232/2, 232/4 a 488 v k.ú. Dobšín, st.p. 25/1 (č.p. 41), 26 (č.p. 40), p.č.
194/3 a 194/4 v k.ú. Podkost dle § 109 pís. e) a f) stavebního zákona, kteří se v souladu s 112
odst. 1 stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru
nemovitostí
Vodoprávní úřad během řízení nezjistil další subjekty, jejichž práva či právem chráněné zájmy by byly
rozhodnutím přímo dotčeny.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí podáním u zdejšího správního orgánu.
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.

Ing. Jana Mušková
vedoucí odboru životního prostředí

Upozornění:
Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci rozhodnutí zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené
projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení
ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen
štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do
dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným
vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Rozhodnutí pozbývá platnosti,
jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.



MěÚ Jičín a OÚ Libošovice a OÚ Dobšín obdrží vyhlášku k veřejnému vyvěšení



Účastníci řízení jsou vyrozuměni veřejným vyvěšením rozhodnutí
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen 6.4.2018.
Obdrží:
zástupce stavebníka (doručenky)
ENVICONS s.r.o., IDDS: 9vm4b4e
ostatní účastníci (doručenky)
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., IDDS: wd7gxvb
dotčené orgány
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Liberecko, SCHKO Český
ráj, IDDS: zqmdynq
Městský úřad Jičín, oddělení státní památkové péče, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické Předměstí, 506 01
Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - ochrana ZPF, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické
Předměstí, 506 01 Jičín 1
Městský úřad Jičín, odbor životního prostředí - lesní hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, Valdické
Předměstí, 506 01 Jičín 1
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, IDDS: 84taiur
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů Praha, IDDS:
hjyaavk
Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství, IDDS:
82sbpfi
Magistrát města Mladá Boleslav, Odbor životního prostředí, IDDS: 82sbpfi
Městský úřad Jičín, odbor dopravy a silničního hospodářství, Žižkovo náměstí č.p. 18, 506 01 Jičín 1
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Jičín, dopravní inspektorát, IDDS:
urnai6d
ostatní – k vyvěšení
Obecní úřad Dobšín, IDDS: 8a8avvk
Obecní úřad Libošovice, IDDS: haca9gn

