MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 293 01 Mladá Boleslav
Spis. zn.: 72479/2019/ VH/ BaKo
Č. j.: 72479/2019/ VH/ Ba Ko
Oprávněná úřední osoba: Barbora Kortusová
Tel.: 326 716 197
E-mail: kortusova@mb-net.cz
Datum: 20. července 2020

Luštěnice – rybník Širočina – odbahnění a udržovací práce – společné povolení a povolení k nakládání
s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popř. akumulaci

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení
§ 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., 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 a dále
jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
žadateli, jímž je: Obec Luštěnice, IČ 002368252

I.
vydává povolení
podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. vodního zákona k nakládání s povrchovými vodami –
k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci pro rybník Širočina v kraji Středočeském, v obci
Luštěnice, katastrálním území Luštěnice, na pozemcích parc. č. 289/12 a 290, č. h. p.: 1-04-070180-0-00, HGR 4430 Jizerská křída levobřežní, útvar povrchových vod HSL_1660 Vlkava od
pramene po ústí do Labe , (S-JTSK) X: 702718, Y: 1021876
Údaje o povoleném nakládání s povrchovými vodami:
Účel užití akumulované vody:
vzdouvání a akumulace
Související vodní díla:
malá vodní nádrž
Účel užití souvisejícího vodního díla:
víceúčelová nádrž, zdroj požární vody
Zdroj vody:
HMZ (IDVT 10179323)
Vodní značka (cejch):
ano
Maximální hladina akumulované vody:
206,15 m n.m.(Bpv)
Celkový objem akumulované vody:
1 770 m3
Normální hladina akumulované vody:
205,85 m n.m. (Bpv)
Doba povoleného nakládání s vodami:
na dobu užívání vodního díla
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Povolení k vzdouvání a akumulaci povrchové vody je vydáváno bez ohledu na jakost povrchové
vody v místě tohoto povoleného nakládání.
Pro povolení k nakládání s povrchovými vodami se podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona
stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Vodní dílo bude provozováno řádně zaškolenou osobou odpovědnou za manipulaci s vodou
podle schváleného manipulačního řádu.
2. Na výpustném zařízení malé vodní nádrže bude osazena vodočetná lať s vyznačením úrovně
provozní hladiny na kótě 205,85 m n. m. (Bpv) a maximální hladiny na kótě 206,15 m n. m.
(Bpv).
3. Manipulace při vypouštění MVN musí být plynulá a pozvolná, aby nedocházelo k náhlé
změně průtoku v korytě pod MVN.
4. Vegetace na vodním díle bude průběžně udržována ve stavu, který nebude omezovat
přehlednost hráze a bude umožňovat provádění obchůzek v rámci technickobezpečnostního
dohledu.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 a 2 správního řádu):
Obec Luštěnice, IČ 002368252

II.
vydává společné povolení
podle ustanovení § 94p stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ke stavebnímu
záměru s názvem:
,,Odbahnění a rekonstrukce rybníku Širočina,,
v kraji Středočeském, v obci Luštěnice, katastrálním území Luštěnice, na pozemcích parc. č. 289/3,
289/12, 290, 298/4, 299/38, 787/1, č. h. p.: 1-04-07-0180-0-00, HGR 4430 Jizerská křída levobřežní,
útvar povrchových vod HSL_1660 Vlkava od pramene po ústí do Labe, (S-JTSK) X: 702718, Y:
1021876
Údaje o předmětu rozhodnutí:
Povolovaná vodní díla:
Účel užití souvisejícího vodního díla:
Zdroj vody:
Typ vodní nádrže:
Objem celkového ovladatelného prostoru
nádrže (při maximální hladině):
Objem stálého nadržení (při normální hladině):
Kóta hladiny celkového ovladatelného
prostoru nádrže (maximální hladina):
Kóta hladiny stálého nadržení (normální
hladina):
Kóta koruny hráze:
Délka vzdutí:
Zatopená plocha při hladině ovladatelného
prostoru (při maximální hladině):
Zkušební provoz:

malá vodní nádrž
víceúčelová nádrž, zdroj požární vody
HMZ (IDVT 10179323)
jiný
2300 m3
1770 m3
206,15 m n.m. (Bpv)
205,85 m n.m. (Bpv)
206,40 m n.m. (Bpv)
90 m
1630 m2
NE
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Pro umístění a provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního
zákona v souladu s ustanovením § 15 odst. 3 vodního zákona stanoví tyto podmínky
a povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Odbahnění a udržovací práce rybník
v obci Luštěnice“, která byla vypracována Ing. Jiřím Jodlem, autorizovaným inženýrem
pro vodohospodářské stavby, v měsíci prosinci 2018.
2. Případné změny budou odsouhlaseny projektantem, projednány vodoprávním úřadem
a zaznamenány v dokumentaci podle skutečného provedení stavby.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky firmou oprávněnou k výstavbě vodních děl.
4. Stavba bude provedena v souladu s ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže, TNV 75 2401 Vodní
nádrže a zdrže, ČSN 75 2310 Sypané hráze, TNV 75 2935 Posuzování bezpečnosti vodních
děl při povodni a TNV 75 2415 Suché nádrže.
5. Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl,
zejména vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
6. Stavební stroje a mechanizmy budou zabezpečeny proti úniku závadných látek do terénu.
Případné havarijní úniky závadných látek budou bezodkladně ohlášeny vodoprávnímu úřadu
prostřednictvím HZS ÚO Mladá Boleslav, tel. 950 861 111.
7. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, veškerých
podzemních a nadzemních staveb, technické infrastruktury a zařízení, a při provádění stavby
se bude řídit pokyny jednotlivých vlastníků podzemních a nadzemních staveb technické
infrastruktury a jiných zařízení k ochraně těchto staveb a zařízení.
8. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby
a dodavatele stavby.
9. Při stavebních a zemních pracích bude postupováno se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo
ke znečištění zdrojů podzemních a povrchových vod.
10. O odpadech vznikajících demolicí a při výstavbě bude vedena samostatná evidence v rozsahu
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.
11. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Labe, státní podnik ze dne 24.05.2019, čj.
PLa/2019/023087.
12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru
životního prostředí, odd. ochrany přírody, myslivosti a rybářství ze dne 20.03.2019, čj.
9302/2019/OPMR/masch.
13. Budou dodrženy podmínky souhlasu ZD Luštěnice ze dne 25.11.2019.
14. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska HZS Středočeského kraje ze dne
25.11.2019, ev. č. MN-753-2/2019/PD.
15. Budou dodrženy vyjádření stanoviska společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav,
a. s. ze dne 28.11.2019, zn. 3834/19/Ge.
16. Pozemky a zařízení dotčené stavbou budou uvedeny do původního nebo řádného stavu.
Případné škody budou investorem uhrazeny dle platných právních předpisů.
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17. Pro dokončení stavby se stanovuje termín 31. prosince 2023.
18. Vlastníci pozemků dotčených stavbou budou v dostatečném předstihu informováni o zahájení
stavby.
19. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn
štítek "Stavba povolena", který obdrží stavebník spolu se schválenou projektovou
dokumentací, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn
před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi
do závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
20. Pokud by bylo pro přístup na staveniště potřeba použít i cizích pozemků, je třeba toto mít
projednáno a odsouhlaseno jejich vlastníky.
21. Po dokončení celé stavby bude příslušnému vodoprávnímu úřadu předložena žádost o vydání
kolaudačního souhlasu. Žádost bude doložena doklady, na základě kterých bude možné
posoudit dokončení stavby (příslušné revizní zprávy, protokoly o provedených zkouškách,
atesty, prohlášení o shodě, doklady o nezávadném zneškodnění odpadů, kladná stanoviska
účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy s kolaudací atd.).
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):
1. Obec Luštěnice, IČ 00238252
2. Pavlíček Pavel, Ing., Nová 47, 294 42 Luštěnice
3. Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005
4. Státní pozemkový úřad, IČ 01312774
Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu):
5. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, IČ 46356983
6. Osoby a subjekty s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům, sousedním
pozemkům a stavbám na nich umístěných st. 44, 45/2, 485, 541, parc. č. 289/60, 289/58, 848,
835, 289/59, 289/57, 787/30, 712/4, 289/5543/7, 299/39 v k. ú. Luštěnice

ODŮVODNĚNÍ
Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí obdržel dne 16. září 2019 žádost Obce
Luštěnice, IČ 002368252 plnomocně zastoupené VKH Jaroslavem Mouchou, vodohospodářskou
kanceláří se sídlem Zahradní 1738, 2560 01 Brandýs nad Labem, IČ 15840611, čímž bylo zahájeno
vodoprávní řízení ve věci povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání, popřípadě
akumulaci a o společné povolení k rekonstrukci malé vodní nádrže Širočina v k. ú. Luštěnice.
Podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona, v souladu se
správním řádem, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení řízení všem známým účastníkům řízení
i dotčeným orgánům státní správy oznámením o zahájení vodoprávního řízení ze dne 31.10.2019
č.j.:85109/2019/VH/BaKo, kterým bylo zároveň stanoveno ústní jednání na den 04.12.2019
s upozorněním, že účastníci řízení a dotčené orgány státní správy a organizace mohli své námitky
uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim podle ustanovení § 94m odst. 1 stavebního zákona
a § 115 odst. 8 vodního zákona nebude přihlédnuto.
Jelikož se záměr nachází v území, v němž dosud nebyl vydán územní plán, je vodoprávní úřad
povinen podle § 94m odst. 1 stavebního zákona vést celé řízení formou veřejné vyhlášky.
Žádost byla doložena povinnými doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona a přiměřeně podle
ustanovení § 10 vyhlášky č. 183/2018 Sb., vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření
vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších a to:
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 3x projektovou dokumentací
 vyjádřením Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí ze dne 19.08.2019, č.j.:
ŽP – 336.2 – 60579/2019 a ze dne 28.01.2019, čj. ŽP – 336.2-79061/2018
 závazným stanoviskem Magistrát města Mladá Boleslav, odboru životního prostředí, odd.
ochrany přírody, myslivosti a rybářství ze dne 20.03.2019
 závazným stanoviskem Magistrátu města Mladá Boleslav, odboru stavebního a rozvoje města,
odd. územního plánování ze dne 28.03.2019, čj. 27930/2019/ÚP/ToKu a ze dne 26.11.2019, čj.
93010/2019/ÚP/ToKu
 souhlasem Obce Luštěnice ze dne 30.08.2019
 stanoviskem společnosti Povodí Labe, s.p. ze dne 24.05.2019, č. j.: PLa/2019/023087, ze dne
17.10.2018, čj. VHD/Ká/18/47584 a ze dne 22.01.2019, čj. PVZ/18/51617/Kd/0
 nájemní smlouvou č. 21N19/66 uzavřenou mezi Obcí Luštěnice a Státním pozemkovým úřadem
 vyjádřením Státního pozemkového úřadu ze dne 12.02.2019, zn. SPU 566021/2018 a ze dne
12.02.2019, zn. SPU 568231/2018
 sdělením Státního pozemkového úřadu ze dne 17.04.2019, zn. SPU 162366/2019Haj
 protokoly o zkouškách
 průvodní list odběru vzorku sedimentu
 komentář k rozboru vzorku
 vyjádřením společnosti CETIN, a.s. ze dne 13.09.2019, čj. 750273/19
 vyjádřením společnosti ČEZ Distribuce ze dne 13.09.2019, zn. 010117954
 vyjádřením společnosti Telco Pro Services, a.s. ze dne 13.09.2019, zn. 0200964048
 sdělením o existenci sítí ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 13.09.2019, zn. 0700104811
 smlouvou o zřízení služebnosti vedení odtokového potrubí čj. 610/2019, uzavřenou mezi Ing.
Pavlem Pavlíčkem a Obcí Luštěnice
 souhlasným prohlášením o uznání práva věcného břemene uzavřenou mezi Státním pozemkovým
úřadem a Obcí Luštěnice
 vyjádřením společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ze dne 28.11.2019,
zn.: 3834/2019/Ge
 vyjádřením společnosti Vodní díla – TBD ze den 4.12.2018, zn. 8299/18
 dokladem o zaplacení správního poplatku
Během vodoprávního řízení bylo zjištěno:
Projektová dokumentace „Odbahnění a udržovací práce rybník v obci Lustěnice“ byla vypracována
Ing. Jiřím Jodlem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, v měsíci prosinci 2018.
Předložená projektová dokumentace řeší provedení rekonstrukce stávající malé vodní nádrže Širočina.
Udržovací práce na objektech nádrže budou probíhat na pozemcích parc. č. 289/3, 289/12, 290, 298/4,
odběrný objekt - kanalizační šachtice bude umístěna na pozemku parc. č. 712/1 a udržovací práce na
výpustném potrubí budou probíhat na pozemcích parc. č. 299/38 a 787/1, vše v k. ú. Luštěnice.
Dojde k odstranění stávajících pobořených nábřežních zdí, odstranění betonové zídky uprostřed
nádrže, požeráku a výpustného potrubí mezi požerákem a revizní šachtou. Podél západního břehu
budou vybudovány nové betonové nábřežní zdi. Zbylé svahy budou dorovnány a upraveny pohozem
z lomového kamene. Bude osazen nový dvoudlužový požerák. Na nový požerák bude osazena
vodočetná lať. Součástí prací bude pročištění stávajícího potrubí z revizní šachty po vyústění do
vodního toku Vlkava. Jedná se o víceúčelovou nádrž, kdy jedním z účelů je zdroj požární vody. Z toho
důvodu bude nádrž doplněna o odběrný objekt - kanalizační šachtici DN 1000 mm.
Sedimenty budou uloženy na pozemku parc. č. 270/10 a 270/11 v k. ú. Luštěnice.
Správní poplatek ve výši 3 000,- Kč vyměřený podle položky 18 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích byl uhrazen dne 19.12.2019.
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Žádné námitky účastníků řízení nebyly podány.
Vodoprávní úřad posoudil předložené žádosti, projektovou dokumentaci a doklady předložené
k žádostem jako dostatečný podklad rozhodnutí a jelikož mu nejsou známy žádné závažné překážky,
které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části.

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního
řádu odvolání, do kterého se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá dále namítaný
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jemuž předcházelo,
ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje se sídlem
Zborovská 11, 150 21 Praha 5 prostřednictvím Magistrátu mě sta Mladá Boleslav. Odvolání
se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal s právnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Mladá Boleslav. Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
„Otisk úředního razítka“

Barbora Kortusová
odborný referent oddělení vodního hospodářství
Přílohy pro stavebníka:
 Ověřená projektová dokumentace
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
 Štítek stavba povolena
- po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Mladá Boleslav,
úřední desce Obce Luštěnice. Patnáctým dnem po vyvěšení písemnosti na úřední desce se považuje
písemnost za doručenou, byla-li v této lhůtě splněn i povinnost zveřejnění způsobem umožňující
dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ………………………..

Sejmuto dne: …………………………

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

Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup v souladu s § 25 odst. 2 správního
řádu.
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Doručí se:
Účastníci vodoprávního řízení nebo jejich zmocněnci:
 VKH Jaroslav Moucha, vodohospodářská kancelář, IDDS: 69d6kb7
 Obec Luštěnice, IDDS: ixva94g
 Povodí Labe, s. p., IDDS: dbyt8g2
 Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
 Pavlíček Pavel, Ing., Nová 47, 294 42 Luštěnice
 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, IDDS: 5eigx2d
Ostatní účastníci řízení veřejnou vyhláškou:
 Osoby a subjekty s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k pozemkům, sousedním
pozemkům a stavbám na nich umístěných st. 44, 45/2, 485, 541, parc. č. 289/60, 289/58, 848,
835, 289/59, 289/57, 787/30, 712/4, 289/5543/7, 299/39 v k. ú. Luštěnice
Dotčené orgány:
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, odd. ochrany přírody, myslivosti
a rybářství, ZDE
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor životního prostředí, odd. ochrany půdy, lesa, ovzduší
a odpadu, ZDE
 Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města, oddělení územního
plánování, ZDE
 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
Obce s žádostí o vyvěšení na úřední desce:
 Statutární město Mladá Boleslav, správní odbor a obecní živnostenský úřad, podatelna, ZDE
 Obec Luštěnice, IDDS: ixva94g
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