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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
 

Výroková část: 

Městský úřad Poděbrady, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 1 a 
2 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 9.3.2022 
podal 

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03  
Hradec Králové 3 

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

p o v o l u j e 

provedení mimořádné manipulace podle § 59 odst. 5 vodního zákona: 

Mimořádná manipulace na VD Poděbrady 
 

(dále jen "mimořádná manipulace") na místě: 

Název kraje Středočeský kraj 
Název obce Poděbrady 
Identifikátor katastrálního území 723495 
Název katastrálního území Poděbrady 
Číselný identifikátor vodního toku 10100002 
Název vodního toku Labe 
Říční km vodního toku 904,573 
Umístění jevu vůči břehu (Č 09) vodní tok 
Název vodního díla VD Poděbrady 

 

Mimořádná manipulace bude spočívat ve snížení hladiny na vodním díle Poděbrady o 0,30 m od 
nominální hladiny 186,69 m n. m., to je na kótu 186,39 m n. m. Snížení hladiny bude prováděno v období 
19.4.-30.11.2022 celkem ve 4 případech (2 x hrazení jezového pole, 2 x vyhrazování jezového pole) vždy 
maximálně na 2 dny. Přesné termíny mimořádné manipulace budou účastníkům řízení v předstihu 
oznámeny. Zahrazení jezových polí je třeba k realizaci oprav Gallových řetězů na VD Poděbrady. 
Nejprve bude zahrazeno jedno z jezových polí, které bude po ukončení oprav vyhrazeno. Následně budou 
práce probíhat na druhém z jezových polí. Snižování hladiny na jezu Poděbrady proběhne v součinnosti 
s příjezovou vodní elektrárnou rychlostí maximálně 5 cm/hod. Při následném plnění jezové zdrže bude 
v korytě pod VD Poděbrady zachován v denním průměru minimální průtok Q364M o velikosti 14,6 m3.s-1. 
Bude-li přítok do jezové zdrže menší, napouštění zdrže se zastaví a do koryta vodního toku pod jezem 
bude vypouštěn průtok o velikosti přítoku do zdrže. 



Č.j. MEUPDY/0027173/ZP/2022/PSo str. 2 

 
Povolení se uděluje za předpokladu dodržení těchto podmínek: 

1. Manipulace bude prováděna dle předložených dat v žádosti a v termínu 19.4.2022 – 30.11.2022. 

2. Dodržení podmínek závazného stanoviska č.j. MEUPDY/0019317/ZP/2022/HVe ze dne 21.3.2022, 
MěÚ Poděbrady, odbor životního prostředí. 

3. V případě hrozícího nebezpečí pro živočichy, rostliny či samotné významné krajinné prvky, budou 
práce zastaveny a bude informován příslušný orgán ochrany přírody a krajiny MěÚ Poděbrady. 

4. Omezení nesmí mít negativní vliv na vydaná oprávnění k nakládání s povrchovými vodami pro 
subjekty na toku Labe včetně výkonu rybářského práva. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03  Hradec Králové 3 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 9.3.2022 podal žadatel žádost o schválení mimořádné manipulace na VD Poděbrady. Tímto dnem 
bylo zahájeno vodoprávní řízení. 

Vodoprávní úřad rozhodl bezodkladně. Současně upustil od ústního jednání, protože mu poměry na místě 
byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. 

 

Posouzení vodoprávního úřadu: 

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených 
v ustanoveních vodního zákona. Při přezkoumání žádosti nebyly shledány důvody bránící schválení 
mimořádné manipulace. 

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů 
ve výroku uvedených. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Středočeského kraje, odboru životního prostředí 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 
Bc. Petra Soukupová 

Samostatný referent - vodoprávní úřad 
oprávněná úřední osoba 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 
nevyměřuje. 
 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
1. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2 
2. Město Poděbrady, odbor správy a rozvoje města, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01  
Poděbrady 1 
3. Obec Libice nad Cidlinou, IDDS: mw3a8wn 
4. Obec Oseček, IDDS: ystakha 
5. Obec Pňov-Předhradí, IDDS: ii2bksd 
6. Obec Velký Osek, IDDS: a52bam3 
7. Městský úřad Kolín, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: 9kkbs46 
8. Státní plavební správa, pobočka Praha, IDDS: pwzaih7 
9. Zdeněk Havlas, Tichá č.p. 48, Poděbrady V, 290 01  Poděbrady 1 
10. Český hydrometeorologický ústav, IDDS: e37djs6 
11. "1. elektrárenská s.r.o.", IDDS: mzxdhg2 
12. HYDROPOL Operation & Maintenance s.r.o., IDDS: x5c9cwi 
13. Český rybářský svaz, z. s., Středočeský územní svaz, IDDS: 82n2ggc 
  
dotčené orgány 
14. Městský úřad Poděbrady, Odbor životního prostředí, Jiřího náměstí č.p. 20/1, Poděbrady I, 290 01  
Poděbrady 1 
15. Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf 
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