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Povodí Labe, státní podnik
VÍta Nejed1ého 951lB, S]ezské Přadrněstí, 500 03 Hradee Krá1ov6
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Iia Povodí Lahe, sřitní-pocinik byla dne 6. 10.2020 doručaaaVaŠe Žádostovydání soufrlasu správcavo(ní cesty s urnÍstěnírn e provozováním uf,raliŠ{ě na pnauén biebu řeky. [J^ u 
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ieogstie doloiĚena t?dnoekrcrqým tec|1ckÝnr-p'optseřn, etrii::teriiHárji lqanlěry a, kalastrální msou.&*vs Fbi{q{q,Í' moir s reai'něřqgh 10 rn x l's rrt lx* he !řáhrr tqbffi;ql;óidvň]e.cqv]Eh hna ais&,noi *arr q EaE!ěngll { n, x &&, n 'apawě*.ieh &. }osé ú**la*r úuA4!F*r, pvttjr Fbln5ní.rařÍeeí'í h8** rrsÉi$ b b*rit** n*rrai i x 
'í}ivái'ip.l 

t r*ůniili sdĚ--' '
ř hHicltl $r{vc+ loYadÍ honstatu1errla áe vál&r h ehara&terti a lgeqafulle aárn& moŽn$

1ffi !H ŮŤÍah slrr{ctrťlqn- ?na$i **qňb;ňmpr,ač LrlrrPx1qalÉEňo ffidE Hc.!ňe l-rffiro Fh1 E il .ř $ t {aňtrrc *ůi* B efuanimr.á1aět nia;;'PFeš be $efoffil' {* irrq Ěťia*j ňódpi# Ř at'oÉn#. sh* ffiÉhq sfu' úid; iáaim& 
''9b& nrta* *-isE&lt nd+-t&ql ffi*iho s&avu ňfurěnp**roiEgqce

e tMtr* ňfirui .{ř+ _sňtlnať[h raer*t ainqnln sodnbs*ln a pďafr{qn & Éla* brrce
e'eďc'áryt k_vr@i: piaEsn*pg ua5pai'6r+nu tŘdur f$ te aikona a a3Elet $b-. o YsÉahL kteÉ*irt huň phďuěm* ďtď uevňrtítr n{iarlní sEnfo*r,,ry. *-arx,zgnl 

'rusi 
b$ 4lraear{ÓI- i"*m.} ex-

Faťa# L.áe si na.ffi l.to ÉislsnrÉ sřf,Ůrlta Uffi q..tr Lů. sashÉ* s u*ftBr*n
* Přo'.a.rrn vfiu*tr a spErání PodrnÍnelt:

1l furwaawt*viÉahěw'aoí kgtststi|ci rr&auideněp,im.eísbn"rEé$clělí,sp*c.euodnioesÉy
p* :rzavřex a{*rnf u*h*ivy pro,ialro tffiístá{rí. u#š** lMl hÉ+ mňeĚ T* e*.

}} Ab*s*4 pgvďerrF *n*}é neplqedrtani' st*reb*i úemar bře}rrr a pr*c*r$Fr,t phch, [gbgŤoué,
konstnrkee aoi opbcení. Stáva1ící opevnění břehoroir ď;žbat r*mi a'ýt íarráeno bďoaovou
neho kamennou zdí' Provádění bňahových úpr'av je rncŤré pouze se ůr*'r"""' pov"oir'Ě,
státní podnik'

3) Přesné umístění a technícké řešenÍ nově osaaovan1bh vázacíeá bude v předstihu
koneuftováno s naŠím pracovíŠtém Kos|cmlaý nad Labem

4', Stavbou ani prcvczem plovouclno zařízenr nesmí být cmezen pra/oz na pfilehlé potahové stezce
a nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod (ve smyslu $$ 38 a 39 vodního zákona).

5) opevnění břehu Labe, tj' záhozová lavice z lomového kamene a zadláŽdění břehu z lomového
kamene' břehové plavební znaky, vázací prvky aj. zařízení ve správě Povodí Labe, státní podnik
nesrní být výstavbou ani provozem mola narušeny
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i: 7a:|l-a|\| l11llSi jil?S. i1Ir<-'y'kli'sa,l; nlaJ!r7 l' j2:)l2zlrii\íD Hra jtš-'i;

-l -l:. 1,, ,7.livi'*!ín)la bjJc+ za1i;i.:.t'ai.c)ť.ř?cn? cia,,':bnihi,],]bi'.y' )Ól-i zarl'-.z'1l aŽ fD :la'l'--baí Jlairi'':

,.",|urJni l"*'tÁ'ly ste,né'1ak.: řa,]ny stav přiieniych břehových poz3rik', |\drŽca bí=ť'ol'1cr'

3Dí3s|Ů' ljkíizen1 J'Jcackú apo'j' )

),; PlOv-,u;t t.),-l:'''-ill?r'l"l)ld;l Y/'ia::l'-l: siavii': i'lj>r-'-:i Zif?i-ri;a''i::' pifi:;'l' J;ll1

), ?r),t)z)"ai; o'lrJ: na svIjJ náKla,j,],lkj'Z:t;cla'' Z3|l'12er^'2 na K]nsir!k;l n?ia

-1 j; Prl oí),i)Znfia 5l.rije z?facavánpov]]'a'iý cial kt-:rf bude v j;'-rladu s přislušnýni C)v)d^Ov^|r

]i?il?m 33,l? a \iyniášk)U í' a7i2'3i5 Sr. f, 9r.]./iji=']h oial'::níli; }ij\'}Zi)' P;=J zasi:','=nin

oi:,lby pÍi st:uoa,i:i ran,lancj a v'zimli'11 cbdobi píi vý'skytLl i.j]ovy'h jeriŮ b'ld':u k:ns:iuk:a mcla

i l1l1,,jz3aec{a,;id1o .1l1nist-én,i z'i|ozeli rrirno akii,lni zón',L záolayiové Uzamí nebD do cchranného

sianí'

iit!' píipaJá )r'')li.)Zna po;i-'3,i ci],l'3d3 3í'fi1''Zfvai?j mola na tý7r;1 3'3r-3i;-;3 Va'jnih'] |ciru 1ehc

v ynr ísián i

1]j P".''rl,]; Lale' s|a:ni podnik nenaj: .jljocY;1ll!]si za ši'..]l]y Z3|j:joDejle 7^'1'ft2n'jmi oíŮtcK/ v k:r'y'tá

ř-'kv Lal-'

tjr o ořicacr_rY]n Zménách V3 VyuŽiií, v'ba'-.ni Ói zaiiz':nr mJi3 j: ]i)!í'f]]il'a'5! ol)t/in;n n3'r']d!ená

'-j'l,-m-li,.:: :aí2,'aa'lnrlnl rl+si','

14: S chiadenr na r)z-mér nT cla p,coiáná toio plo'loucí zaíízeni 3r7id3n6i v rejstÍíku plavidei (na zák|adé

usl'novení $ !-l zá<cna e. it+ii:s; So,, o vnit;-:z3msk. oiaybé, V plainelÍ znéni)'

15) K umistén I a pftrnz3vání vltzziš|3je {Jle $ 5a a 3azáiqcna) n3zDy1ná oovcianí píavebniho ú?a3'i'

Z híediska majetkopÍávních vztahů konstatujeme, Že vyvazišté se nachází na pozemcích p' č' 196/3'

p' č. 196/1 0 a p. č' 168i 16 v k. ú. Doubrava u liostornlat nad Labem, ke ktenim vykonává právo vlastníka

PovcdíLabe, siáinípo,Jnik. Z iehoro dúvodu je |řeba dcřešit majetkoorávní vaahy k dotčenému majetku

Ve soráVá státníhc podniku Povodí Labe a uzav?itnájemni smlouvu. KcnLaklirí cjcbou ie tl}

- 
-

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na 2 roky od data jeho vydání' pokud v této do-bě nebtide vyuŽito

pro vydání platného rozhódnutí nebo jiného opatreni voáoprávního a plavebního úřadu' pro která je

podkladem. V tétc vě;íje za Povcdí Labe' státni podnik je cprávnéna jednatieho organizační jednotka'

irovodí Labe, státnÍ podnik, Závod Roudnice nad Labem'

Nlístem pro doručování dúleŽitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe' státní podnik'

VÍta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové'

techn ickoprovozn í óinnosti

Na vědomí
1 ' Státní plavební správa, pobočka Praha
2' PL _ závcd Rcucnice nad Labem


