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Poděbrady, dne 2.1.2014

USNESENÍ
Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí, jako věcně
příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001Sb. o
vodách a o změně některých zákonů, (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný
vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(správní řád), (dále jen příslušný vodoprávní úřad)
rozhodl
podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu tak, že vodoprávní řízení ve věci povolení
mimořádné manipulace (v souladu s § 59 odst. 4 vodního zákona) na vodním díle Poděbrady spočívající
ve snížení hladiny vody ve zdrži o 1,40 m od nominální hladiny 186, 69 m n. na dobu 3 týdnů v termínu
plavební odstávky v měsících říjen – listopad r.2015 zahájené dne 17.12.2012 podáním žádosti Povodí
Labe, státní podnik IČO 70890005, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 a
vedené pod spisovou značkou 0052525/2012/DZZ/LČe
z a s t a v u j e d n e m 28.11.2013
neboť Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové 3 (dále jen žadatel) zastoupen zástupcem plnou mocí ze dne 4.4.2013, evidenční číslo
9/2013, kterým je Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, organizační složka státu, IČ
67981801 se sídlem Vinohradská 184/2396, 130 52 Praha 3 dne 28.11.2013, vzalo žádost ve výše
uvedené věci zpět.
Účastníci řízení: (§ 27 odst. 1 správního řádu)
Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 3

Odůvodnění:
Dne 17.12.2012 bylo podáním žádosti o povolení mimořádné manipulace na vodním díle Poděbrady
spočívající ve snížení hladiny vody ve zdrži o 1,40 m od nominální hladiny 186, 69 m n. na dobu 3 týdnů
v termínu plavební odstávky v měsících říjen – listopad r. 2015 zahájeno vodoprávní řízení. Důvodem
snížení hladiny je modernizace plavební komory na vodním díle Velký Osek. V souladu s § 115 odst. 3
bylo zahájení řízení oznámeno veřejnou vyhláškou.
V průběhu ústního jednání, které se konalo dne 19.2.2013, MěÚ Poděbrady odbor dopravy a životního
prostředí, oddělení životního prostředí – orgán ochrany přírody jako dotčený orgán do protokolu uvedl, že
požaduje žadatelem předložit k záměru vyjádření KÚ Středočeského kraje, odboru ŽP a Z a také
vyjádření správy CHKO Kokořínsko. Opatření těchto stanovisek vyžaduje určitý čas, proto žadatel dne
6.3.2013 požádal vodoprávní úřad o přerušení řízení. Na základě žádosti žadatele vodoprávní úřad
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v souladu s § 64 odst. 2 správního řádu řízení přerušil usnesením čj. 0016589/DZZ/2013/LČe ze dne
30.4.2013 na dobu do 31.12.2013.
Dne 28.11.2013 Ředitelství vodních cest ČR, organizační složka státu, IČ 67981801 se sídlem
Vinohradská 184/2396, 130 52 Praha 3 na základě plné moci ze dne 4.4.2013, evidenční číslo 9/2013
k zastupování účastníka řízení Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951, Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3 podáním na MěÚ Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí
vzalo žádost zpět. Důvodem vzetí zpět výše uvedené žádosti je skutečnost, že pominul důvod, proč měla
být hladina snížena. Z tohoto důvodu Městský úřad Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí,
oddělení životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad vodoprávní řízení v výše uvedené věci
usnesením v souladu s § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavil.

Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, odboru životního prostředí podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5
správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
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. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Ing. Lenka Čejková
vedoucí oddělení životního prostředí
oprávněná úřední osoba

Toto usnesení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 v zastoupení Ředitelství vodních cest ČR, IDDS: ndn5skh
Město Poděbrady, Jiřího náměstí č.p. 20, 290 01 Poděbrady
Obec Libice nad Cidlinou, IDDS: mw3a8wn
Český rybářský svaz, místní organizace Poděbrady, Pražská č.p. 50, 290 01 Poděbrady
MUDr. Romana Husáková, Palachova č.p. 401/46, 290 01 Poděbrady II
"1. elektrárenská s.r.o.", IDDS: mzxdhg2
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s., IDDS: ny4gx33
Technické služby města Poděbrad s.r.o.,, IDDS: fpz6jea
Obec Oseček, IDDS: ystakha
Obec Velký Osek, IDDS: a52bam3
Obec Pňov-Předhradí, IDDS: ii2bksd
MVE Velký Osek s r.o., IDDS: d4cpamy
"ANGREŠT, o.s.", IDDS: arkxewa
dotčené orgány
Státní plavební správa, pobočka Praha, IDDS: 5e2iuqh
MěÚ Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení životního prostředí
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Nymburk, IDDS:
hhcai8e
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, se sídlem v Kladně,územní odbor Nymburk, IDDS:
dz4aa73
Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf
ostatní
MěÚ Poděbrady, podatelna, Jiřího náměstí č.p. 20, 290 31 Poděbrady
a obecní úřady dotčených obcí s žádostí o vyvěšení tohoto usnesení na úřední desce po dobu 15 dnů
Město Kolín, MěÚ - odbor životního prostředí, IDDS: 9kkbs46
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj

