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Veřejná vyhláška - schválení manipulačního řádu podle § 115 odst. 18 zákona č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
ROZHODNUTÍ
(Veřejná vyhláška)
Výroková část:
Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle
§ 104 a § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne
21.09.2016 podal
pan JUDr. Filip Sternberg, nar. 29.10.1954, Český Šternberk 1, 257 26 Český Šternberk,
v zastoupení panem Ing. Karlem Kymlou, nar. 29.01.1954, Kácov 258, 285 09 Kácov,
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.

schvaluje

podle § 115 odst. 18 vodního zákona manipulační řád vodního díla:
„Rybník Pazderna“
(dále jen „manipulační řád“)
Údaje o místu předmětu rozhodnutí:
Název kraje

Středočeský

Název obce

Červené Pečky

Název katastrálního území
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí

Červené Pečky
pč. 921/1, 921/3 v k.ú. Červené Pečky

Hydrologické pořadí

1-04-01-0390-0-00

Vodní tok

Nebovidský potok

IDVT

10185512
./4

Říční kilometr

4,3

Přímé určení polohy (souřadnice)

X: 1061694; Y: 688516

II. Manipulační řád se schvaluje za těchto podmínek:
1. Provozovatel a vlastník vodního díla bude zabezpečovat opravy vodního díla, jeho řádnou údržbu
a manipulovat podle schváleného manipulačního řádu.
2. Bude zajištěn technicko-bezpečnostní dohled nad vodním dílem dle vyhlášky č. 471/2001 Sb.,
o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly.
3. Budou plněny povinnosti vyplývající z § 59 vodního zákona.
4. Manipulační řád uložený u provozovatele a vlastníka vodního díla musí být shodný se schváleným
manipulačním řádem.
5. Obsluha vodního díla bude prokazatelně seznámena s manipulačním řádem.
6. V případě změny vodohospodářských poměrů v dané lokalitě, předloží provozovatel nový
manipulační řád (popřípadě dodatek) ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu nejpozději
do 1 měsíce od této změny.
7. Platnost manipulačního řádu se omezuje na dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
8. Po 5 letech od nabytí právní moci bude provedena revize manipulačního řádu.
Odůvodnění:
Dne 21.09.2016 podal navrhovatel žádost o schválení manipulačního řádu. Tímto dnem bylo zahájeno
vodoprávní řízení.
Návrh byl doložen těmito doklady:
-

Manipulační řád pro vodní dílo „Rybník Pazderna“, vypracovala firma Projektová kancelář, Ing.
Petr Datel, IČ 12577219, Tyršova 1902, 256 01 Benešov, ČKAIT – 0003315, datum květen
2016.

-

Stanovisko vydalo Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové,
dne 25.07.2016 pod čj. VHD/16/20146.

-

Plná moc ze dne 24.07.2013.

Vodní dílo je vybudováno na Nebovidském potoce. Na toku je vybudován rozdělovací objekt se
stavítky, který umožňuje boční napájení rybníka a obtok do levého mostního otvoru přelivu. Při
zvýšených průtocích dochází k vybřežování Nebovidského potoka do nádrže. Nádrž je oválného tvaru
s ostrůvkem uprostřed. Průměrná hloubka je cca 0,7 m.
Na vodním díle jsou povolena následující nakládání s vodami z Nebovidského potoka (vzdutí vody
hráze rybníka Pazderna, hlavním účelem vodního díla je chov ryb, vedlejším účelem je zmírnění
velkých vod a částečná ochrana níže položeného území) a povolení k použití látek ohrožujících jakost
nebo zdravotní závadnost vod, která vydal Okresní úřad Kolín, Referát 03 - životního prostředí,
stavebního řízení, regionálního rozvoje a zemědělství, dne 12.02.1991 pod čj. vod/o/924/90.
Vodoprávní úřad oznámil veřejnou vyhláškou dne 30.12.2016 zahájení řízení známým účastníkům
řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a připomínky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později
podané námitky nebude možno podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona brát zřetel.
Manipulační řád pro vodní dílo „Rybník Pazderna“, vypracovala firma Projektová kancelář, Ing. Petr
Datel, IČ 12577219, Tyršova 1902, 256 01 Benešov, ČKAIT – 0003315, datum květen 2016.
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil,
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že schválením manipulačního řádu nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při
přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně
významných skutečností nebyly shledány důvody bránící schválení.
Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení
právních předpisů ve výrokových částí uvedených.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a
zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním
u zdejšího správního orgánu.
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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněno
způsobem umožňující dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu 15. den je
posledním dnem oznámení.

Vyvěšeno dne ___________________

Sejmuto dne ____________________

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Doručuje se jednotlivě:
Účastníkům řízení
Ing. Kymla Karel, Kácov, 285 09 Kácov
JUDr. Sternberg Filip, Český Šternberk č.p.1, 25726 Divišov
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Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého č.p.951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové 3
"Městské lesy a rybníky Kutná Hora společnost s ručením omezeným" (spol. s r.o.), Opatovice I 43,
286 01 Čáslav
Městys Červené Pečky, Dr. Dvořáka č.p.38, 28121 Červené Pečky (se žádostí o vyvěšení po dobu
15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)
Obec Nebovidy, Nebovidy č.p.75, 28002 Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání
zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)
Ostatní:
MěÚ Kolín Kancelář úřadu, oddělení hospodářské správy, Karlovo náměstí č.p.78, Kolín I, 28002
Kolín 2 (se žádostí o vyvěšení po dobu 15 dnů a zaslání zpět MěÚ Kolín, OŽPZ)
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