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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03
Hradec Králové 3
(dále jen „žadatel“)
podal dne 2.5.2022 žádost o:
povolení k nakládání s povrchovými vodami, podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona,
spočívající v mimořádné manipulaci, při které dojde k úplnému vypuštění vodního toku Zmínka
v období od 1. 8. 2022 do 18. 11. 2022, nebo od 1. 8. 2023 do 18. 11. 2023, a to z důvodu rekonstrukce
tělesa náhonu – levého břehu v ř. km 8,100-8,150.
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

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.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení.
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, oznamuje podle
§ 115 vodního zákona a § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení.
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Vodoprávní úřad podle § 115 odst. 8 vodního zákona upouští od místního šetření a ústního jednání.
Dále úřad oznamuje, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a sděluje účastníkům řízení, že podle
ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, mají možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit
k podkladům rozhodnutí. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad
Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, úřední dny: pondělí a středa 8,00 17,00 hod., ostatní dny na základě telefonické domluvy).
Vodoprávní úřad určuje podle § 115 odst. 8 vodního zákona lhůtu
15 dní od doručení tohoto oznámení,
do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě
důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude
přihlédnuto.

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
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.

Poučení:
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce podle § 33 odst. 1 správního řádu
písemnou plnou moc.
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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.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Příslušný obecní úřad poté bez prodlení zašle vodoprávnímu úřadu doklad o zveřejnění tohoto
dokumentu tak, jak je výše uvedeno.

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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