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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ K POVOLENÍ STAVBY VODNÍHO DÍLA A NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
Stavebník, Obec Květnice, IČO: 00640042, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice, žádá dopisem
doručeným zdejšímu odboru dne 21.03.2022, o:
1.

Povolení stavby vodního díla podle ust. § 15 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně
některých zákonů (vodní zákon), v platném znění:

Obnova Mlýnského rybníka na pozemcích parc. č. 583, 584/1, 735 a 787/1 v k.ú. Květnice pro účel
zadržení vody v krajině, extenzivní chov ryb, akumulační a krajinotvorná funkce
SO-01 Odbahnění rybníka
Rybník je průtočný a je nutné ho v dostatečném předstihu vypustit a zajistit převod vody mimo zdrž
rybníka. Dále je nutné vyhloubit odvodňovací stoku od výpusti přes rybník k přítoku. Příčné
odvodňovací prvky po vytěžení materiálu zaniknou, dno bude vyspádováno příčně ke středu a
podélně směrem k výpusti. Těžba nánosů bude provedena po celé ploše dna rybníka. Odtěženo bude
13 000 m3 sedimentu. Po ukončení těžby nánosů se provede urovnání pláně dna a vysvahování
násypů a zářezů1:6 – 1:12 (1:3 u návodního líce hráze). Veškerý odtěžený sediment bude odvezen
mimo zátopu rybníka a rozprostřen na zemědělskou půdu v okolí v souladu se zákonem.
SO-02 Opevnění hráze
Návodní líc přísypu bude urovnán ve sklonu 1:3 a opevněn kamenným pohozem opřeným do těžké
záhozové patky. Opevnění bude provedeno v rozmezí od dna po kótu 270,20 m.n.m. kamenným
pohozem frakce 125-250 mm ve vrstvě cca 0,30 m s podkladní filtrační vrstvou z drobnějšího
kameniva frakce 16-32 mm ve vrstvě cca 0,15 m. Opevnění návodního líce bude opřeno do záhozové
patky z lomového kamene hmotnosti 80-200 kg, v celkové délce 177,0 m. Kamenný pohoz bude
ukončen u stávajících kamenných opěrných zdí, které zůstanou zachovány a dojde pouze
k vyspárování. Dále dojde k čištění a sanaci objektu spodní výpusti.
SO 03 Bezpečnostní přeliv
Stávající objekt stavidlového bezpečnostního přelivu v pravém zavázání hráze bude vybourán, včetně
betonové desky pod přelivem, ocelové lávky a kamenných opěrných zdí. Objekt bude nahrazen
novým kašnovým betonovým přelivem se zkosenou betonovou přelivnou hranou délky 27,7 m.
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Základová deska přelivu tloušťky 0,80 m bude provedena z vodostavebního betonu C30/37 XF3
s vloženou výztuží Ø16 mm po 200 mm na podkladní betonC30/37 tloušťky 0,20 m. Stěny přelivu
budou provedeny z vodostavebního betonu C30/37 XF3 s vloženou výztuží Ø12 po 200 mm. Ve
stěnách budou provedeny dilatační spáry s gumovým těsnícím páskem. V levé části přelivu bude
vytvořeno okno rozměrů 0,4 x 0,6 m opatřené dvěma řadami drážek pro osazení dluží pro možnost
vypouštění části vody přes přeliv. Stěny přelivu budou opevněny kamennou dlažbou tl. 0,2 m na
vrstvu podkladního betonutl. 0,05 m v rozsahu ode dna přelivu do výšky 0,4 m pod přelivnou hranu.
Spadiště přelivu bude opevněno kamennou dlažbou tl. 0,3 m na vrstvu podkladního betonu tl. 0,10m.
V části spadiště pod výpustným otvorem bude provedeno koryto hloubky 0,20 m a šířky 0,70 m z ka
Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou je zpracoval Ing. Jan Salač, Ing.
Luděk Halaš (ČKAIT: 1003651) v 10/20212 pod č. zak. 15.
Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Květnice, IČO: 00640042, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice
Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové - Slezské Předměstí

2.

povolení ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod na vodním díle Mlýnský rybník podle § 8
odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákon a písm. b) bod 2. zák. č. 254/2001 Sb.

celkový objem akumulované vody: 75 700 tis m3
délka vzdutí při maximální hladině: 174 m
maximální hladina akumulované vody: 270,60 m.n.m.
provozní hladina akumulované vody: 269,90 m.n.m.
na pozemcích parc. č. 570/19, 583, 584/1, 735 a 787/1 v k.ú. Květnice
pro účel: zadržení vody v krajině, extenzivní chov ryb, akumulační a krajinotvorná funkce
na dobu: existence vodního díla
Název vodního toku: Výmola, IDVT: 10100135
Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-04-08-0480-0-00
Ve věci výše uvedené zahajuje zdejší odbor, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 a § 106
vodního zákona, řízení dle § 115 vodního zákona.
USNESENÍ
V rámci probíhajícího řízení ve věci výše uvedené, které bude ukončeno vydáním rozhodnutí ve věci
samé, dle ustanovení § 36 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní řád, mohou
účastníci řízení:
Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Květnice, IČO: 00640042, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice
Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové - Slezské Předměstí
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navrhovat důkazy a činit jiné návrhy k výše uvedenému ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení této
písemnosti.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3) správního řádu je dána možnost vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí, právo nahlédnout do spisového materiálu včetně nově doplněných podkladů. Veškeré
podklady, spisový materiál jsou k dispozici u zdejšího odboru, pracoviště Ivana Olbrachta 59, v úřední
dny, tj. pondělí a středa od 8:30 hod do 17:00 hod.
Odůvodnění:
Stavebník, Obec Květnice, IČO: 00640042, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice, žádá dopisem
doručeným zdejšímu odboru dne 21.03.2022, o povolení stavby vodního díla podle ust. § 15 zákona č.
254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění: Obnova
Mlýnského rybníka na pozemcích parc. č. 570/19, 583, 584/1, 735, 787/1 v k.ú. Květnice pro účel
zadržení vody v krajině, retenční a extenzivní chov ryb a o povolení ke vzdouvání a akumulaci
povrchových vod na vodním díle Mlýnský rybník podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákon a
písm. b) bod 2. zák. č. 254/2001 Sb.
Usnesením zdejšího odboru ze dne 13.05.2022 pod č.j. MěÚBNLSB-OŽP-30971-PROMI bylo řízení
přerušeno a stavebník byl vyzván k doplnění chybějících dokladů.
Před vydáním vlastního rozhodnutí musí být účastníkům řízení ve věci na základě ustanovení § 36
odst. 3) správního řádu dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Právo nahlédnout do
spisu vedeného zdejším odborem mohou účastníci řízení realizovat do doby vydání rozhodnutí.
Toto oznámení bude doručeno „veřejnou vyhláškou“, která bude vyvěšena v souladu s ust. § 144 po
dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a OÚ Květnice. Po uplynutí
lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru životního prostředí.
Zároveň žádáme o zveřejnění písemností způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této
skutečnosti.

Poučení účastníků:
Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání, ve
kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení
podáním učiněným u zdejšího odboru, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.
Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení
usnesení, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení
připraveno k vyzvednutí. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. Odvolání
jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.
Otisk úředního razítka
v.r.
Mgr. Michaela Prokopová
Referentka odboru životního prostředí
Rozdělovník:
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Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Květnice, IČO: 00640042, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice
Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové - Slezské Předměstí
Dotčené orgány státní správy:
Odbor ŽP – orgán státní správy ochrany přírody a krajiny MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor ŽP – orgán státní správy ochrany lesů MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Odbor ŽP – orgán státní správy ochrany ZPF MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Na vědeomí:
Odbor ÚR a PP MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Úřední deska OÚ Květnice:
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Úřední deska MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav:
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí
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