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JA8 Lot'JEc N.N. -_ PŘ[HilA.t)A
OsAZ[Nl 2 PLoV0iJCÍCH MoL

SlAVl:tJNÍ ČÁST
Tt] C l'lNlc KÁ ZPíiÁVA

1 POPIS OBJEKTU
1,1 FUNKCE A UMISTENI

Plovoucí mola jsou uriena pro Vstup do vody a pobyt osob. Jsou umístěna v místech,
kde je v současné době vstup do vody limitován pozvolna klesajícím dnem (u pravobřeŽní
hráze na Městské straně přehrady)' nebo zde přístup zatím není žádný (z druhé hráze).

1.2 KoNSTRuxČtlÍ ŘrŠrruÍ
Sestava mola se skládá z deseti segmentů a tvoří sestavu mola o celkovém rozměru

30 000 x 8 000 mm' Jednotlivé segmenty .isou k sobě sešroubovány. Po obvodu je molo
opatřeno ochranným prknem. Přední hrana mola je opatřena okopovou lištou ze stejného
rnateriálu, jako je provedeno pokrytí mola.

Pro vyvážení mola jsou v místě napojení nástupních lávek a v rozích mola instalová-
ny pomocné plováky, které zajistí v daném místě dalšízvýšení vztlaku'

Plovoucí segment má rozměr 3 000 x 8 000 mm a je zhotovený z hliníkového profilu
U 100 x 50 x 5. K rámu je ze spodní strany přišroubováno ve dvou řadách šest polyethyleno-
vých plovákŮ Fs 2096, kaŽdý o rozměru 1 22a x2 440 mm' KaŽdý z těchto plováků má ma-
ximální plovatelnost 1 035'00 kg' Celková maximální plovatelnost segmentu bude činit
62'10,00 kg. Při vlastní hmotnosti segmentu 1 240,00 kg dosáhne maximální užitečný výtlak
segmentu 4 970'00 kg. Za optÍmální výtlak je moŽno povaŽovat cca 600Á zatíŽení, to znamet
ná, Že optimální užiteóný výtlak jednoho Segmentu činí 2 982,00 kg. To představuje zatíŽení
cca 37 osobami. Pro celé molo se údaje sěítají. Molo o deseti segmentech tedy bude mít
maximální moŽný výtlak 49 700,00 kg a optimální uŽitečný výtlak na úrovni 29 820,00 kg.
Plovoucí segmenty jsou k sobě spojeny nerezovými šrouby A 4'

PochůzÍ plocha segrnentu je zhotovena z terasových prken bangkirai o rozměru 145
mm X 25 mm x 3 000 mm' Tato prkna budou k rámu segmentu přišroubována nerezovýmí
vratovými šrouby'

Zábradlí na mole bude instalováno na zadní části a na bocích. Zábradlí bude zhoto-
Veno z al. trubek 60 x 60 mm a přes příruby bude k molu boku sešroubováno. Jako středová
vzpěra bude instalována al. trubka 24 x 5 mm.

Jako přístup do vody budou na mole instalovány tři nerezové Žebříky, které budou ve
sklopném provedení pro případné vypuštěnívody a dosednutí mola na dno.

Přístup na molo je pomocí schodiŠť kotvených do základových pasů umístěných
v navigaci' Schodiště mají hliníkové schodnice, zábradlí obdobná jako na mole' Stupnice
tvoří bangkirai s protiskluznou úpravou. Do schodnice schodiště jsou kotveny nástupní láv-
ky, které jsou na schodiště i plováky přichyceny kloubovitě, takŽe lávky budou eliminovat
stoupání nebo pokles úrovně vodní hladiny .

Z tohoto důvodu bude mít nástupní lávka v konstrukci schodů tři polohy. Na konci
schodů bude umístěn ruční naviják, pomocí kterého se bude celé molo posouvat do potřeb-
né polohy, kde bude začepováno. S ohledem na rozměr mola a dva přístupy na molo. bude
nutné k uvedené manipulaci dvou aŽ tří pouěených osob.

S ohledem na pohyby hladiny ale tato manipulace připadá v úvahu zhruba dvakrát aŽ
třikrát ročně"

PouŽité navijáky;
typ lF 800 taŽná síla 800'00 kg

síla na klice 22,00 kg
lano 6 mm DIN 3060

1.3 Úpnava NÁgŘeŽi
Navigace je obloŽena kamenným obkladem. kteý bude v místě základových pasů

nutné opatrně rozebrat a po vybetovování pasů znovu osadit zpět. Na druhé hrázije pro pří-
stup na schody nutné přerušit stávající zábradlí a toto zábradlídoplnit novými sloupky a díly

ATELIER 4, s.r.o., JABLONEC nlNlSOU STRANA 3
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zábradlí mezi stávajícím zábradlím a zábradlím hliníkového schodiště. Tato úprava zábradlí
bude z hliníkových trubek v obdobném provedení jako je zábradlÍ schodiště.

2 POZADAVKY NA VyBAVENI
Mola budou vybavena záchrannými kruhy. Před vstupy na schodiště budou umístěny

výstraŽné tabulky upozorňující, Že vstup na mola je na vlastní nebezpečí.

ATELIER 4, s.r.o., JABLONEC nlNlSOU $TRANA 4
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oddělení správy veřejné zeleně
Mírové náměstí 19
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vedený u Ks v Hradci KrálotÉ'
oddíl A' v|oŽka 9{73
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18. 10.2018

ÓÍst-oroNacl
TPČtJa1ď42615

HMDEc xpÁt-ovÉ
9. í' 2019r,

VD llšeno. olovouci molo na o.č. í560/6 a í56í v k.ú. llšeno nad Nisou'

Na Povodí Labe, stání podnik, býa dne 19. 10. 2018 doučena Vaše Žádost o wdánÍ souhhsu s
prwozováním plwouclho mota na náJži vodního díla Mšeno na MšenskémfutoceítD)ar;ilsofll na
nesledované vodní cestě, č;.h.9.24447{040-í{0, v k.ú. Mšeno nad Nisou.

Žáoost je dolďena mapou KN s umístěním, výkresy mola s rozrrěry a naším stanoúskem z21, 7. 2oo9
(ěj'Pvzail19629lKlď0) k původnímu záněru na rcalizaci 2 mol. Stavající plovoucí mob o rozměrech 30
x 8 m je ke břehu kotvené pomocí posuvných spoiovacích lárrek v úchytech na ocelových nástupních
schodištích' Molo slouŽík přbfupu do vody pro koupání a opalování.

Z hlediska správce povodí konstatujeme, Že rrzhledem k charakteru a rozsahu je áměr možný.

{ Jt_ledtska zájmú daných $ 23a vodního ákona, ptatným t{árodním plánem povodi odry a Plánem
dílčiho povodí Lužické Nby a ostatnich přÍtoků odry (s A ú g 26 vodního ákona) je předmáný
záměr moŽný' protoŽe lze předpokládat Že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodníhó
útvaru, aže záměr nebude mít za následek nedosaŽení dobrého stavu dotčeného vodního úfuaru.

Z hlediska daších zájmů sledovaných vodnim ákonem souhlasíme za podmínky' Že záměr bude
předložen k vyiádření přÍslušnému vodopráwrímu úřadu. Kzařizení musí bý zpracnván povodňový plán.

Povodi Labe, státní podnik jako přblušný správce vodni cestyl souhlasí s umístěním a provozem
mola za splnění podminek:

1) Provozovatel vidilelně označÍ v:h'aziště eúdenčním číslem, které pňdě|í správce vodní cesty pii
uzavření nové nájemnl smlourly. Výška písma bude minimálně 10 crn.

2) Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za škody způsobené kollsáním hladiny na VD Mšeno.
Vpřípadě překrďení hladiny ochranného prostoru (tj'nad kótu 510 m n. m.) musíbýt provoz mola
přerušen.

3) Provozovatel zařlzen3 bude zajišťovat řádný stav pňlehých břehových pozemků.

4) Provozovatel bude na svůj náklad odklízet spláví zachycené na konstrukcizařizenl.

Lt

5) Paiaduiema abv zaháiení a ukončení provozu mola bylo oznámeno na dozorství VD Mšeno
{_

6) V provozním řádu musí být vyřešen i způsob likúdace odpadů. Doporučujeme, aby u mola býy
k dispozici i nádoby na kornunální odpad.

llll|l !l lllilllilullttlfi lí
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7) o přÍpadných změnách ve vyuŽltí' vybavení či zařízení je provozovatel povinen neprodleně informovat

správce vodní cesty.

s) Plovoucí zaíízenl podléhá zápisu do plavebního rejstříku (dle $ 14 zákona č. 1 14195 sb.)

Z hlediska majetkoprávnÍch váahů konstatu.ieme
majetku ČR s

, Že molo se nachází na pozemcích p. č. 156016 a 1561

v k.Ú. Mšeno nad Nisou, které jsou v právem hospodaňt pro Povodí Labe, státní podnik' Z
tohoto důvodu je třeba éJktt Prárlní rrtah ia lYlL^ _-^i^J_al

se ávodem Jablonec

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebude vyuŽito
pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření VodopráVního a plavebního úřadu,.pro které je

podktáoem' V této věcije za Povodí Labe, státní podnik je oprávněna jednat jeho organizační jednotka'

Povodi Labe, státnÍ podnik' závod Jablonec nad Nisou.

Místem pro doruóování důleŽÍtých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik,

Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

r__ t
vedoucí odboru
technickoprovozní čin nosti

Na vědomÍ
Povodí Labe-závod 1 Jablonec nad Nisou
Státní plavební správa, pobočka Děčín
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vedený u KS v Hradci Králové,
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Maoistrát měefa Jablonec nad Nisou
Ila

Mírové náměstí 3100/19
466 01 JABLONEC NAD NISOU

1ryĎtzt 1 lF/l ltlL^ HRADEC KRÁLoVÉ
25.3.2022

VÁŠ DoP|s Č. l. l ze oNr
22.2.2022

Čislo lroruncí
PLalBol20221009482

Vývaziště v [' ú. Mšeno nad Nisou na VD Mšeno - prodloužení platnosti stanoviska

Na Povodí Labe, státnípodnik byla dne 22.2.2022 doručena Vaše Žádost o vydání aktualizace souhlasu
s provozovánÍm vývaziště na nádrži vodního díla Mšeno na Mšenském potoce na nesledované vodní cestě
na pozemcích p. č. 1560/6 a p. č. 1561 v k. ú' Mšeno nad Nisou, cca na souřadnicích (S-JTSK) X: -680273'
Y: -978147, č. h. p. 2-04-07-0040-1-00.

K umístění a provozování vývaziště jsme se jiŽ vyjadřovali naším souhlasným stanoviskem
č. j. TPČ/Jš/1 8142615 ze dne 9. 1.2019.

o aktualizaci stanoviska bylo poŽádáno z důvodu vypršení časové platnosti stanoviska. oproti původní
Žádosti nedošlo ke změně parametrů. V místě je umÍstěno jedno plovoucÍ molo o rozměrech 30 x 8 m
(24O m2). Molo je ke břehu kotveno pomocí posuvných spojovacích lávek v úchytech na ocelových
nástupních schodištích' Plovoucí zaÍízení slouŽí k přístupu do vody pro koupání a opalování.

Tímto prodlužujeme platnost stanoviska pro provozování vývaziště č. j. TPČ/Jš/1 8142615 do 31. 12.2022,
pokud v této době nebude využito pro vydání platného rozhodnutí vodoprávního úřadu, pro které
je podkladem. V této věci je za Povodí Labe, státní podnik oprávněna jednat jeho organizačníjednotka,
Povodí Labe, státní podnik, závod Jablonec nad Nisou.

MÍstem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí' zůstává Povodí Labe, státní podnik,
Víta Nejedlého 951' 500 03 Hradec Králové.

L
vedoucí odboru
technickoprovozní či nnosti

Na vědomí
Státní plavební správa, pobočka Děčín
PL - závod Jablonec nad Nisou
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