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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

Rozhodnutí 
 
účastník řízení dle § 27 odst. 1 zák. 500/2004 Správní řád: 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové. 
 

Výroková část 
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní 
úřad příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon) a jako místně příslušný 
správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 22. 01. 2020 podala fy: 

Povodí Labe, státní podnik, 708 900 05, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové 

(dále jen žadatel), a na základě tohoto posouzení: 

I. Podle ustanovení § 12, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon) 

ruší povolení k nakládání s povrchovými vodami 
v celém rozsahu, 

které vydal Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství 
(dále jen „vodoprávní úřad“) rozhodnutím - veřejnou vyhláškou - pod č.j.: OŽP/VOD/10035/05/SI  
ze dne 22. 12. 2005. 

 

II. Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodní zákona 

uděluje 
povolení k nakládání s povrchovými vodami 

pro vzdouvání povrchové vody stavidlovým jezem na řece Loučná v Platěnicích.  

Katastrální území: Platěnice; 
pozemková parcela číslo: st. 163; 
souřadnice lokality:  X - 1 065 801.03; Y - 634 992.72; 
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číslo hydrologického pořadí 1-03-02-0720-0-00; 
IDVT vodního toku Loučná: 10100037; 
říční kilometr: 12,513 dle GISyPonet; 
Normální hladina 232,36 m n. m. (Bpv); 
Velikost minimálního zůstatkové průtoku (MZP)  0,85 m3/s. 
 
Stavidlový jez na Loučné má 12 polí o šířce 1,58 m. Střední 4 pole jsou dělená (vrchní část má na výšku 
1,3 m a spodní část 1,1 m), krajní pole mají výšku 1,3 m. Všechna pole jsou zahrazena na kótu 232,64 m 
n.m. V platném manipulačním řádu je stanoven převod MZP do podjezí buď zvednutím některého ze 
středních horních stavidel o 10 cm nad spodním, nebo některého krajního stavidla o 13 cm nad bočním 
prahem. Při extrémně nízkém přítoku do jezové zdrže Platěnice (např. jako v roce 2018), který je 
mnohem nižší než stanovené MZP, dochází k poklesu hladiny vody ve zdrži. Z tohoto důvodu není 
možné dodržet obě podmínky nakládání současně při způsobu převodu MZP dle manipulačního řádu 
(mezerou pod zvednutým stavidlem). 
 
Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se podle ust. § 9 odst. 1 vodního zákona současně 
stanoví tyto podmínky a povinnosti zejména: 
1. Povolení vzdouvání povrchových vod na kótu normální hladiny 232,36 m n.m. (spodní hrana 

výřezu stavidel) ve výškovém systému Balt po vyrovnání s tolerancí 0 až 43 cm. 
2. Při plnění jezové zdrže bude MZP o velikosti 0,85 m3/s zachován výtokem pod stavidlem. 

V případě, že při plnění jezové zdrže bude přítok menší než hodnota MZP, bude se manipulace 
řídit dle manipulačního řádu. 

3. Za běžných průtoků bude MZP o velikosti 0,85 m3/s převáděn pouze výřezem na horní hraně 
dvou stavidel (délka výřezu 3,16 m, výška 0,28 m), stavidla jezu budou uzavřena. 

4. Za převádění MZP (mimo období plnění jezové zdrže) odpovídá vlastník MVE Platěnice. 
5. Stávající manipulačního řád bude nahrazen novým manipulačním řádem v souladu se 

schválenými změnami a následně předložen ke schválení vodoprávnímu úřadu nejpozději  
do 30. 09. 2020. 

6. Platnost povolení se uděluje na dobu: do 31. 12. 2050. 
 
Odůvodnění 
Žadatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, požádal 22. 01. 2020 
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí o změnu – nové povolení k nakládání 
s povrchovými vodami na vodním díle Platěnice, na řece Loučná v ř. km 12,513 – se stanoviskem 
správce povodí vyjádřením správce vodního toku Loučná ze dne 16. 12. 2019 č.j. 
PLa/Po/2019/056522/1.  
Vodoprávní řízení bylo zahájeno oznámením „Veřejnou vyhláškou“ č. j. MmP 29758/2020 ze dne 16. 03. 
2020. Vodoprávní úřad v řízení prozkoumal, zda navrhovaná žádost nebude v rozporu s obecnými zájmy 
a vodohospodářskými zájmy, posoudil dokladovou část. 
Na základě výsledku vodoprávního řízení vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.  
Upozorňujeme, že na základě § 109 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, může vodoprávní úřad, vyžaduje-li to veřejný zájem, 
zejména je-li přechodný nedostatek vody, upravit bez náhrady na dobu nezbytně nutnou povolené 
nakládání s vodami, popřípadě toto nakládání omezit nebo i zakázat. Toto opatření provede po 
projednání s dotčenými subjekty, pokud to mimořádná situace nevylučuje. 
 
Poučení o odvolání 
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 
15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, 



 

Komenského nám. 125, které o odvolání rozhodne, a to podáním učiněným u Magistrátu města 
Pardubic, odboru životního prostředí, u něhož se odvolání podává. 
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 uložené 
rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. 
V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 
Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, 
vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
 
Ing. Miroslav Míča 
vedoucí odboru 
 
Otto Sigmund 
v zastoupení 

 
 

„otisk úředního razítka“ 
 
 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu 
města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních 
deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den 
následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni 
vývěsní lhůty. Po uplynutí jej potvrzené vraťte odboru životního prostředí, oddělení vodního 
hospodářství, Magistrátu města Pardubic.  

 

Rozhodnutí – vyhláška zveřejněna dne…………………….. 

Rozhodnutí – vyhláška sejmuta dne………………………… 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:  

 

Obec Moravany, Nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany (k vyvěšení) 
 
 

Hlavní účastníci řízení dle § 27, odst.1, zák.č.500/2004 Sb (správní řád) 
1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 02 Hradec Králové 
Vedlejší účastníci řízení dle § 27, odst.2, zák.č.500/2004 Sb (správní řád) 
2. Český rybářský svaz, místní organizace, Nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany 
3. Ing. Pavel Vrbata, Platěnice 16, 533 72 Moravany 
4. Samuhel Jakub, Platěnsko, 533 72 Moravany 
Dotčené orgány a další: 
5. Obec Moravany, Nám. Hrdinů 136, 533 72 Moravany 
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